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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O J FEB ZÜ13

Către: sc Faveo Consulting SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: PS4-Direcţia Gospodărire Locală-Serviciul Monitorizare şi control-Servicii Spaţii
Verzi

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1810822/9.01.2020 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr155/10.01.2020, completată cu documentaţia inregistrată la PMB cu nr.
1813907/17.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 539/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Branament gaze naturale a imobilului situat pe str.
Puţul cu tei, nr. 55A, sectorul 4", conform Çertificatului de urbanism nr., vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de đumneavoastră, respectiv:

a) Ceńificatului de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de DGL4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului lucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, in carosahil i trotuar, pe o lungime de aproximativ 10 m,
având ca punct de branare reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, aflată in dreptul
imobilului cu nr. 55A;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 55A;

b) In dreptul imobilului cu nr. 55A s-a constatat existenţa unei alveole, de aproximativ 60 cm
Iăţime, care conţine vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) În timpul executădi lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m intre
branament ş axul arborelui situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevedeńlor
SR 859111997 Reţele edilitare subterane, condiţii de amplasare.

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

e) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia f]nalizarea Iucrărilor) se
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, cDnform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia ucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va Fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui avíz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materíal dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

SimonaMariana POPA
‚&řÔ9ĘXECUTIV

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

0. iPN. 2Ü1

Red; A.N./5 ex.- 2(01.2020 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1811274/219 OrFEB. 701Ü

Către : ENERCOSTRUCT
(Str. Caraiman nr. 63, sector 1, Bucuresti)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţe nr 1, sector 1

Reĺeritor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1811274/10.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 219/13.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Alimentare cu energie eiectrică a imobilului situat pe Caiea Victoriei nr.139, sector 1,

r Bucuresti", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoňul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilhare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Strâzilor Bucureti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.012020 a traseului Iucrării canform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 160m, având ca punct de pornire
distribuitorul de 2Okv existent in dreptul imobilului cu 1E224068, traseul continuă prin
trotuaruI numerelor impare aI Căii Victoriei, până Ia noul PT care va fi amplasat în incinta
imobilului situat Ia nr.139.

b) Pe trotuarul numerelor impare aI Căü Victoria, Ia Iimita trotuarului cu carosabilul, se află
arbori în alveole.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

C AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrăd aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edihtare subterane. Condiţä de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizánd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
matehalului dendrologic. In timpul Iucrärilor constwctorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pămántului sau altor materiale in jurul
trunchiului arboriIor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Sd. Regiia EIabeta nr 47. cod paştal 05C013. sevtor5. Bucureşti. RDm&,a

TeI: 021.3055500
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30. IAN, 1Ü20

!ntocmit:
Exp. Anca AIex dru

RetAAflex.-28.01 2020 - prezentul aviz a fost poslat pe sile-ul PMB
htlp:ĺinvpmb roţaistitutiűprm,ańa/dectiiJdWecI nediu/avze_arbon,consuItareţave arbort in_consultare php pe data de

Bd. Regk.a Ekabeta nr 47, cod peştal 05l3, sedor5, Bucureştr, Romăiia

TeI: 021305.5500
htlplNn'nv.pmbro

d) Ţn cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.
Ła finalizarea Iucrăriior aveţi obiigaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbăigazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completárile ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeeIe spaţiilor verzi. Astfel este inţerzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsoţit de acordul administratowlui domeniului public în
care se specifică condíţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucure$i".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturfl si Identitătii

Nationale.
m) Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ja data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1811742/1815060i275/789 3. FEB 201ü

Către: SC Energoconstruct SRL, prin domnul, - J, sect.1

Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr4, sectorul 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1811742/13.01.2020
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 275/14.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia
PMB cu nr. 1815060/21.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 789/22.01.2020, prín care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie
electrică pentru imobilul situat pe Str, Soldat Gheorghe Pripu, nr. 16-18, sectorul 1,

O BucuresW', conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) certificat de urbanism nr. i pianuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 15.01.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 8 m pe domeniul public din str. Soldat Gheorghe Pripu;
Manonarea se va realiza la PT 4770 care este amplasat în dreptul imobilului cu nr.
22A din str, Soldat Gheorghe Pripu;
BranamentuI va fi pozat ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 16-18;

b) Pe traseui lucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti plantaţi.

o 3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratoruiui
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

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

l I IIPI Cflkt ..‚ A7 .‚Iflt11 fl ..fi



d) În baza acestui avíz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d e nd ro Iog i c

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

Símona-Mariana POPA
EXECUTIV

Întocmit:
NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- 2()12O2O - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

Ia data de

Alexandru

Bd. Regna Ehsabeta nr 47, ccd poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OFFEpzşohţ
Nr. 1812644/335

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANYSRL
(Aleea Marius Emanoil Butekă nr. 18-20, sector 3, Bucuresti)

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1812644114.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 335/15.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Privighetorilor nr.86H, sector
1, Bucure$i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuh anexe;
b) Memońului tehnic;
c) Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 23.01.2020 a traseului Iucrării conform
infonnaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m, pornind din conducta de gaze
naturale existentă in carosabilul străzii Câmpul Pipera, pánă Ia Iimita blocului nr. 86H ce
are adresa pe Aleea Privighetorilor.

b) pe traseul Iucrărfl i in vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

Ç AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterb prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se speciflcă condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform ce!or specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

Bd. Rega EISabeIa nr. 47, cod poştaIO500l3. sed&5, Bucumşli. Româa /
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autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va 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.

e) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca

‘v 2og

Red:AA/3ex-29.Ol .2020 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB
• pe data de

Bd. Regi,a Ebsabela nr. 47, cod poştat 050013. sedors, Bucureşti, Romäa

TeI:021.305.55.0O
http:/Nnąw.pmb m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 181360914431 UJ FEB. 2ü10

Către SC E-Distribuţie Muntenia SA — prin dI. — solicită ridicarea exemplarului
de Ia registratura PMB

Spre ştünţă:
. Administraţia străzilor - Str Domnîţa Ancu(a nr. 1, sector 1
. Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

ĺntrarea Lt, Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1813609/16.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 443/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Inlocuire cabluri electrice de llOKv MILITARI-CET GRQZAVESTI, MILITARI-RAZQARE, CET
GROZAVETI-RAZOARE — tronson Militari-Grozăvesti, sector 6", conform C.U.
nr. cu prelungirea valabilităţii până Ia data de vă
comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
cu prelungirea valabilităţii până Ia data deC.U. nr

i planuri anexe,
b) memońul tehnic;
c) clasarea Notificării nr.

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edżlitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzílor;
g) aviz emis de ADPDU sector 6;
h) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 29.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6000m;
b) Iucrarea constă în înlocuirea cablurilor subterane cu altele noi, între Staţia Electrică Militari

i Staţia Electrică Grozăvesti, pe un traseu ce străbate parţial terenul cu IE 206804,
continuă prin terenul dintre str Liniei i imobilul cu IE 206804, apoi prin
trotuarullcarosabilul/porţiuni de stradă neamenajată/drum de pământ pe str. Liniei cu
subtraversarea str. Valea Lungă3 Str. Moinesti, str. Lujerului, os. Virtuţii, continuă prin
trotuarul/carosabilullporţiuni de stradă neamenajatăidrum de pământ pe str. Fruntas
Anghel Mihail, (subtraversează bd. Gen. Vasile Milea i continuă pe drumul fără denumire)
prin terenurile cu IE 229963, 227668, 21 6786, 231118, 208092, 207034, apoi prin trotuarul
nr. pare aI bd. Geniului până Ia intersecţia bd. Geniului cu bd. Iuliu Maniu, ŞOS. Grozăveti,
os. Cotroceni, pe care o subtraversează i continuă prin spaţiu verde din os. Grozăveti,
sens de mers către Splaiul Independenţei, (prin terenurile Grădinh Botanice) continuă pe
terenul dintre imobilul cu IE 229413 ş imobilul cu IE 221016, apoi prin terenul cu IE
221016, terenul dintre imobilul cu IE 221016 i imobilul cu IE 208612, continuă prin
terenurile cu IE 208612, 224621, 215382, 207616, până Ia Staţia Electrică Grozăveti;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in platbandă, aliniament, spaţiu
verde;

)I

a)

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bd. Regina E!isabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşt. România



d) există i vegetaţie spontană pe traseul i in vecinătatea traseului lucrării.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitărb revizuirń avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între

cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edŕĺitare subterane. Condiţŕi de ampĺasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrăńi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialuiui dendroiogic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale în juwl
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obbgaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ.

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrăńi, sunt răspunzători pentru execuUa Iucrărh ş
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrăń de defrişare sau toaletare material dendroIogic
1) Proiectantul i beneficiawl răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i inscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUŢJ%ÎÖ-N
Simona-Mariana PÖPA “
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

03. FF8. 2Ü29
Către: Apa Nova Bucureti SA, str. Tunari, nr. 60 A, et. 6-9, sect. 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2, os Eiectronicii, nr. 44, sect. 2

Reíeritor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1813331116.01.2020 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 456/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării Execuţie branament de apă potabiiä pentru imobilul situat pe str.
Pâncota, nr. 7, bl. 13, sc. 5, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă
comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:
a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabfl i trotuar, pe o Iungime de aproximativ 4 m,
având ca punct de branare reţeaua de distribuţie a apei potabile, aflată în dreptul
imobilului cu nr. 13, sc. 5, din str. Păncota;
BranamentuI va fi pozatîn dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 5;

b) In dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 5, s-a constatat existenţa unei grădini, de aproximativ 3
m Iăţime, care conţine arbori, arbusti i vegetaţie (gazon).

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resQectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
competăriIe ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) In timpul executării lucrărfl aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m între
branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 859111997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

Nr. 1813331/456
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dotare.
f) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
g) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicb
produse prin prăbuşirea acestora.

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică conditflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$ľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărb, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţHlor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTQĘQUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţa de Meďu

Nr. 18133331460 °& FE 2020
Către: Apa Nova Bucureti SA, str. Tunari, nr 60 A, et. 6-9, sect. 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2, os Electronicii, nr 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră inregistrată Ia PMB cu nr 1813333/16.01.2020 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 460/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării „Executie branament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str.
Pâncota, nr. 7, bI. 13, sc. 4, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă
comunicăm următoareie:

b baza informaţiilor din documentatia depusă de dumneavoastră, respectiv:
a) Cedificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale déţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, in carosabil i trotuar, pe c Iungime de aproximativ 5 m,
având ca punct de branare reţeaua de distribuţie a apei potabile, aBată în dreptul
imobilului cu nr. 13, sc. 4, din str Pâncota;
BranamentuI va fi pozat în dreptul imDbilului cu nr. 13, sc. 4;

b) In dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 4, sa constatat existenţa unei grădini, de aproximativ 3
m Iăţime, care conţine arbori, arbuti si vegetaţie (gazon).

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
supraf&ele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) In timpul executării Iucrădi aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m între
branament i axul arborelui situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 859111997 Reţete edUitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utihzănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
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dotare.
f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
g) În cazul în care in urma veriřicărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicü
produse prin prăbuştrea acestora.

h) In cazul execuţíei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.201 B privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrădlor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simon»vlafĺana POPA
DI ?6Ŕ' *ÇUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

03 FEB. 2010
Către : SC AW PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea răspunsului de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucuresti)

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

Nr. 1813790/461

Referitor ia cererea dvs. inrejistrată Ia P.M.B. cu nr. 1813790/16.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 461117.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
Branament de gaze naturale pentru imobilul situat in strada Magneziului nr. 40, sector 2,
Bucure$i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memohului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeleĺacorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6,5m, pomind din conducta de gaze
naturale GN RP PE existentă în carosabilul străzii Magneziului. BranamentuI va fi pozat Ia
4,5m faţă de Iimita din stânga a proprietăţii situate pe str. Magneziului nr. 40.

b) pe traseul Iucrărh i în vecinătate traseului IucrărH nu există spaţii verzi sau arbori/arbu$i
plantaţi.

Iucrării conform

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ln situaţia în care apar modificări ale proiectului, uherior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirfl avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform ce!or specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2015 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

Bd. Regiia Ekabob r 47 CCd poştal 050013. sed5, Bucureşiŕ, ROm%Y
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari PA

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

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

e) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare mateńal dendrologic.

fl Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

03, FEB. 2020

Către: SC AW PROD GRUP SRL
(sohcită ridicarea răspunsuĺui de ia registratura Primăriei Municipiuĺui Bucureti)

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

Nr. 1813795/462

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1813795/16.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 462/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de speciahtate privind executarea Iucrărfl
„Bransament đe gaze pentru imobilul situat pe str. Olimpiadei nr.30, sector 2, Bucuresti",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiiior din documentatia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor đe reţele edihtare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
a) Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2019 a traseului iucrării conform

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
b) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m, având ca punct de pomire conducta

de gaze naturale existentă în carosabHul străzii Ohmpiadei, bransamentul va Fi pozat Ia
Iimita din stânga a proprietăţü.

c) pe traseul Iucrărb i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arboh/arbuti
plantati.

2. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obbgaţia sohcitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iacalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele Fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiior verzi (platbande, pastiie,
alveole, etc.)

c) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendarislic,
prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se speciFică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specifîcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normeior pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiitare i
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DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Madana POPA
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va íi sancţionată conform

ad. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.CG.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are iermen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 18137991463
03. FE Züîu

Către: SC AW PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea răspunsului de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucure$i)

p

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

Bd. Regkia EIEabeta nr 47. cod poşlal 050013. sedo.5, Bucureşii. Roma

TeI: 0213055500
http:Ihw.vpnbro

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1813799/16.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 463/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ţesătoarelor nr.7, sector 2, Bucuresti",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea NotiflcărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8,5m, pornind din conducta de gaze
naturale existentă în carosabilul străzii Ţesătoarelor, străbate carosabilul i trotuarul
numerelor pare iar branamentuI va fi poza Ia 4,5m faţă de Iimita din stânga a proprietăţii
situate Ia nr.7 pe str. Ţesătoarelor.

b) pe traseul Iucrărü ş în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbohlarbu$i
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravitanul Iocalităţilor, republicată, cu modif]cările şi
completările ulterioare, persoanele Fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande. pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public în



care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

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

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

» Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.

DIRECTQREXECUTIV,
simwfWtw POPA

ĺĺ' cg« ŕ1ľ" Exp.
Anc7Ĺdru

30, IAN 2üşp

Red:P.R./3ex.-29Ů1 2020 - prezentul avt n ĺost postat pe site-u! PMD
pe daia de

BdRegaBabeta flr47cpeştflO0Q13sed3ç5BuuęşIjRanj /
Teł021.30555.D0 Ç I
httpIMww.pnbm
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1814214/536 FER ZÚîs)

Către: SC Electrica Racord Instal SRL, str Lacui Ciulniţa, nr. 3, sect. 5

Spre ştiinţă: ADP 2, os Electronicii, nr. 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB .cu nr. 1814214/17.01.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 536/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie electrică pentru imobilul situat pe
Str. Educaţiei, nr. 16, sectorul 2, Bucuresti", conform Cedilicatului de urbanism nr.,
vă cornunicăm următoarele:
1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o
Iungime de aproximativ 135 m;
Manonarea se va realiza în trotuarul imobilului cu nr. 35B din os. tefan ceI
Mare1 Iatura din str Educaţiei, apoi traseul executării Iucrării va subtraversa str.
Educaţiei i va străpunge trotuarul imobilelor cu nr, pare din str. Educaţiei, până Ia
imobilul cu nr. 16, ca punct final;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 16;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arboh/arbuti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicităńi revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor speciflcate în Anexa nr3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

c) Nerespectarea cëlor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de

Is I iIPA ĘIkh& A7 ‚4 ‚.‚.‚I fliV%1 Ç



protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureştí.
d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

d end ro Iog i c.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

SimogMariana POPA

DČ$EUTIV

‚‚J4I

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

30. IAN. 2020

Red: A.NJ5 ex.- 2f.O1 .2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

a data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, d poştal 050013, sector 5, Bucureşt Romăna



ťç;t Ţ
„1,1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

v Zuu'j

Către: SC Avi Prod Grup SRL, str Popa Lazăr, nr 8, sect. 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr1814306/17.O1.2020 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.541/20.O1.2020; prin care sohcitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării Execuţie branament gaze naturale a imobiluiui situat pe Drumul PiscuI
Cerbului, nr. 26-28, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele ediiitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de aproximativ B m,
având ca punct de conectare reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, aflată în dreptul
imobilului cu nr. 26-28, din Drumul Piscul Cerbului, ca punct final;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 26-28;

b) ln dreptul imobilului cu nr. 26-28 s-a constatat existenţa de vegetaie spontană.
3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicităňi revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executăńi Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m între
branament i axul arborelui situat in vecinătatea traseului Iucrărh, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia fnaIizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi in vecinătatea traseuiui iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicíi
produse prin prăbuşirea acestora.

f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

j I .

Nr. 18143061541
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Întocmit
Alexandru NICOLAE

Expert

3OJAN.2Ű22

Red: A.N./4 ex.- 21.01.2020 - prezentui aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Iá ;J3

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucurestľ'.

g) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

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

Bd. Regna Elisabeţa nr. 47 cod poştal 05a013, sector 5. Bucureşb, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1789487/1810913/1815097/12494/156/876

Către Doamna
(Str.

Oj FEB ZUzo

;tor 4, Bucureti)

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Bd. Regma Ekabeta nr. 47, cod poştal 050013, sodor5, Bucumşli, ROUIâiIa

TeL 021.305.55.00
http:íh.n'nv.pmbrn UKAS

ocl

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P,M.B. cu nr. 1789487/05.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 12494/06.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia RM.B, cu nr
1810913/09.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 156/10.01.2020 i documentaţia inregistrată Ia
P.M.B cu nr.1815097/21.01.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 876/23.01.2020, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Execuţie branament de apă i racord de
canalizare pentru imobilul situat pe intrarea BăItioara nr.7, sector 4, Bucuresti", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Ciasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeleiacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4;
f) avizul Ministeruiui Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 23.01.2010 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, după cum urmează: Branamentui de apă va avea o
Iungime de 3m i se va racorda Ia conducta publică de apă potabilă aflată pe Intrarea
BăItioara. Racordul de canalizare va avea o Iungime de 4m i va evacua apele uzuale din
imobil Ia reţeaua publică de canalizare existentă pe Intrarea BăItioara.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbu$i
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia sohcitării revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu moditicările şi
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obiigatia să nu diminueze



suprafeţele spaţiilor verzi. Asťel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) ln cazul execuţiei proiectului În perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numaí insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate În Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

e) In baza acestui aviz nu se execută !ucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona..MyOPA

EXP.AflCaAI7ÇnU

3 fl LĂi ‘řmy

Red:A&i3ex-2701 2019- prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
• pe data de

Bd Regna EIsabea w. 47, ccd poştat 05rn3. sedor5. Bucureşti, Româia ł' I J
Te1 021 30C 55 00 I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1796018/1812524/13151/340 03 FEfl 201Ý
Către: SC DSF PROJECT REŢELE SRL
(solicită ridicarea exemplaruĺui de Ia registratura Primăriei Muncipiului Bucureti)

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1796018/26.112019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 13151/27.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1812524/14.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 340/15.01.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: ‚Extinđere conductă de gaze naturale i branamente
pe str. Runcu nr. 60, sector 4, Bucureti", conform C.U. nr. vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătodlor de reţele edilitare;
e) aviz de tmseu emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4;

2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de extindere conductă de gaze naturale se va efectua pe o Iungime de 22m, de Ia
punctul de racordare până in dreptul imobilului cu nr. 60A. BranamentuI va avea 3m i va
alimenta imobilul situat pe str. Runcu nr 60A.

b) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi sau arbori/arbu$i
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionaţ de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obbgaţia solicitării revizuirfl avizuiui înainte de începerea execuţiei iucrărilor

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubiicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordu administratowui domeniuui public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

Bd. Regiia Ehsabeta nr 47, cod poş!al 050313, sed&5, BucureşU, Rom&iia
TeI: 02t305.55.00
htlp:/hvww.pmb.m



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona

!ntocmii:
Exp. Anca Aíexa1%

Red:A&Isex.-28.0l.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de

Bd Regi'a EI6abeta rr. 47. cc.d poşlal 050013. sedor5• Bucumşli. Ruáia

TeI: 0212055500
hhpihwnv.pmb w

nr.31a HCGMB nr. 220/19.04.2018 pŕMnd aprobäiea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".
d) Nerespectarea celar menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatä 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 (eritoriul Municipiului Bucurefl.

e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterb.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1802633/1814947/13731/787 OtĘ FFA ?‚7

Către: MD Electric Project SRL (solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înrejlstrată Ia PMB cu nr 1802633/12.12.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13731/16.12.2019, compietată cu documentaţia înregistrată
la PMB cu nr. 1814947121.01.2020 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 787/22.01.2020, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: ‚Reamplasare stâlp ęi refacere
branament electric pentru imobilul situat pe Str. Gârlei, nr. 190 A, sectorul 1,
Bucuresti", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 23.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa prin demontarea stâlpului din reţeaua de distribuţie a
energiei electrice din str Gărlei, aflat în trotuarul din dreptul proprietăţii cu nr. 190 A
i înlocuirea acestuia cu unuI similar;
Stâlpul va Fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 190 A;
De asemenea, se va reface i bransamentul electric pentru imobilul cu nr. 190 A,
din str Gârlei, care va avea un traseu de aproximativ 3m;
Bransamentul va fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 190 A;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti plantaţi.

3. Tn urma anaIizei documentaUei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situatia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) ĺn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendahstic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
ceior specificate în Anexa nr 3 Ia HCGMB nr 220119.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".



c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
de nd rolog ic.

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

Simona-Mariana POPA
DIR XECUTIV

Întoçmit:
Alexandru NICOLAE

Expert
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1810828/1815879/164/837 5. FER Zozu

Către: domnul Mihai Florin Georgescu, prin domnul Marius ivan (solicită ridicarea
exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP 2, Şos. Eiectronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1810828/9.01.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 164/10.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia
PMB cu nr. 1815879/22.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 837/23.01.2020, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „ExecuUe branament electric
pentru imobilul situat pe Str. Opanez, nr. 18, sectorul 2, Bucuresti", conform
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoareie:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020, a traseului iucrării conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o
Iungime de aproximativ 12 m;
Manonarea se va realiza în dreptul imobiluiui cu nr. 22 din str. Opanez i va
continua până în dreptul imobilului cu nr 20, ca punct flnal;
BranamentuI va fl pozat ia Iimita din dreapta a imobiiului cu nr. 18;

b) Pe traseul Iucrării I în vecinătatea traseului iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazul execuţiei proiectuiui în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
ceior speciflcate în Anexa nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti';

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
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protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

d e nd ro Iog ic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

Simona-Mariana POPA
DIRECT

03. FEB. 2Ü20

ĺntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.-3c.O1.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1812081 1270(1788083112346)ĺ ‚‘,u 6. FF8. 2020
Către DL -

Spre $iinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1788083131.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12346/01.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1812081/13.01.2020 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 270114.01.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Alimentare cu energie electrică a imobiiuiui situat pe
Drumul DeaIuI Cucului nr. 23, sector 4", conform C.U. nr. vă
comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

a) Urmare verificării pe teren din đata de 31.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

b) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 92m;
c) Iucrarea se va executa din PTAB 5162 existent pe partea imobilelor cu nr. impare aI

Drumului Deaiul Cucului, continuă prin Drumul DeaIuI Cucului (drum în curs de asfaltare),
prin trotuarul nr. pare, apoi prin drumul de seMtute cu IE 200530 (drum de pământ), până
Ia flmita din partea dreaptă a proprietăţü;

d) pe traseul iucrării i în vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
C plantaţi, există vegetaţie spontană.

2. În urma anahzei documentaţiei depuse I a aspectelor constate pe teren se emite

AV1Z FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiHi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederiior art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocahtăţilor, republicată, cu modif]cările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratoruiui domeniuiui public în

Bd. Rcina Eiisabeta n. 47. poşlal O5l3. sedor 5, Bucureş, Ramânia
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care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

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

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterH prezentului aviz.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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1?%; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.181210712761

Către : SC GRID SITAL SRL - Str Steiuţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1812107i13.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 276/14.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe os. Berceni i pe
proprietatea cu IE 207715 (nr. 94), sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 97m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul os. Berceni, perpendicular,

până Ia aproximativ 7m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii i pe proprietate până
în dreptul construcţiei;

c) pe traseul IucrărH i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

IaiirBd, Regina Disabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşb. Romárüa



e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4.
f) Projectantuj si beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonarMariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : MARNA SOC COM SERV
(Str. Támpa nr. 1, bI. IC, et.4, ap.27, sector 2, Bucure$1)

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

‚t3I UKAS

001

Nr. 1814242/537 U& FEB. 1úŽ

Referitor ta cererea dvs. inregistrată ia RM.B. cu nr. 1814242/17.01.2020 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 537/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Str. Docenţilor nr.12, sector 1,
Bucuresti", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

În baza informatiiior din documentatia đepusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizel&acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele ediiitare;
f) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 45m, pornind din CD 1258(aferent
PT1 47) existentă pe strada Docenţilor, Iatura cu Hotelul Triumf, traseul subtraversează
strada Docenţilor precum i trotuarul aferent acesteia, continuä prin trotuarul numerelor
pare aI Str. Gheorghe Brătianu până Ia o nouă cutie de furnizare amplasată Ia Iimita
proprietăţh imobilului ce figurează cu adresa in str Docenţilor nr.12.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. in urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoareior conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţiior, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveoie, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este vaiabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de lucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,

Bd. Regna EEsabeta nr, 47, cad poşlal 050013. sedor5, Bucumşli, Romia
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autorizarea, coordonarea şi écuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată coníorm
art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

Prezentul aviz este valabil numai insotit de avizul Ministerului Culturii si ldentitătii
Nationale.

q) Prezentul aviz are termen de valabilítate 1 an de la data emiteńi.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U 0. ttU ŁULU

Către : SCAWPROD GRUP SRL
(Sir, Popa Lazăr nr 8, sector z Bucure$i)

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

Bd. Rega Eiisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureşU, ROm%iia

Tel: 021.3055500
hĹlp:żN.v.pmb.m

Nr. 1814295/544

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1814295/17.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 544/20.01 .2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. SomeuI Rece nr.117, sector 1,
Bucureti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 23.10.2020 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, pomind din conducta de gaze
naturale existentă în carosabilul străzii SomeuI Rece, străbate carosabilul i trotuarul
străzb, branamentuI tiind pozat Ia 0,5m faţă de Iimita din dreapta a proprietăţii situate Ia
nr.117 pe str. SomeuI Rece.

b) pe traseul Iucrărb i în vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterb prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevedehlor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din inlravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice ş juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
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autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edUWre i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii si Identitătii

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

DIRECTOR EXECUTIV,

O 3. FER. 207D



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1814294/545 06. FER 7Gi

Către: SC AW PROD GRUP SRL
(Str, Popa Lazăr nr. 8, sector 2, Bucuresti)

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

Referitor ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1814294/17.01.2020 şi Ia Diiicţia de
Mediu cu nr. 545/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de speciaľtate privind executarea iucrărH:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Coralilor nr. 20G(Asociaţia
Pentru infiinţarea i Sprijinirea coIii Germane din Bucuresti), sector 1, Bucuresti", conform
C.U. nr.414155TE1DD1C139591ţ din 18.10.2019. vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 414/55TEIDDÍCÍ395O1/ din 18.10.2019 i pianuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărü nr. 22079/19.11.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3m, pornind din conducta de gaze
naturale PE 100SDR11 Dn 9Omm, existentă pe str. Virgiliu Tacit. Branamentul va fi pozat
Ia 60m faţă đe iimita dreaptă a proprietăţii ce are adresa în str. Coralilor nr.20G, pe iatura
cu Str. Virgiliu Tacit.

b) Pe trotuawi situat pe str. Virgiliu Tacit, pe toată Iungimea acesteia, se află o platbandă de
aprox. 1,5m Iăţime, in care se află vegetatie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţitor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au oblígaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea snatiior verzi (platbande. Dastile.
alveole, etc.)

d) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubiic în

Bd. Regna Elsabeb nr 47, c poşlal D513. sector 5, Bucureşti, Romá,E

Tel: 0213055500
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care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

O In baza acestui aviz nu se execută Iucräri de defrişare sau toaletare material dendrologic.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ęriana POPA

Întocmit:

-
Exp. Anca Aiexandru

O 3. FEB. 2ZÜ

Red:AA/3ex-3O.O1 .2020 - prezentul aviz a fcst postat po sito-u! PMB

• pe data de

Bd. Regta EJabela nr 47, ctd poşta) 05C013, sedoí 5, Buanşti, Rom%ia ľ
TeI.O21O5550V
htlp IMww.pmbro ‚5 I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1815055/790 05, FE& 2020
Către: SC TRAIAN CONS TRUCTIMPEK SRL
(Str. Giovanni Boccaccio nr. 15-17, sector 4, Bucuresti)

Spre ştünţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 18150555/21.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 790/22.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Valea Nucului nr.4, sector 2,
Bucure$i", conform C.U. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii cu nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm, având ca punct de pomire
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Valea Nucului. BranamentuI va fi
pozat Ia 0,Sm faţă de Iimita din dreapta a proprietăţii situate Ia nr, 4 pe str. Valea Nucului.

b) In dreptul imobilului cu nr, 4 s-a constatat existenţa a đouă alveole, de aproximativ
60 cm IăUme, care conţin fiecare câte un arbore; Precizez că, alveola de Ia Iimita
din dreapta a imobilului cu nr. 4, este delimitată de un gard de protecţie.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirfl avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .Sm între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţhlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regha EIabeta rw 47. cod poştalO500l3. sedor5, Bucumşli, Rom&ia
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e) În cazul în care în urma veri ărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărfl, veţi avea
obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, dín Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C&M3. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţHlor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologřc.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EKECUTIV,
ona POPA

D 3. FEB. 2Ú2Ű

Red:kAJ3ea.-31.01 .2020 - prezentul avlz a íost pastal pe sileijI PMB
pe data de

r
Bd.RegiaEIabeta nr 47codpoştaI05C0l3.sedŮ5BucomştÉRom&,a /
TeI: 021.305.55.00 Ç
httpJhvw,.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1815486/791 O& FER. 2Ü2Ü

Către: SC AW PROD GRUP SRL
(Str, Popa Lazăr nr ą sector 2, Bucureti)

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1815486/21.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 791/22.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Branment de gaze naturale pentru imobilul situat pe os. Chitilei nr.297, sector 1,
Bucureti', conform C.U. nr, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memohul tehnic;
c) clasarea Notif]cării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeleiacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;

2. Urmare verifÎcării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de llm, având ca punct de cuplare
conducta de gaze naturale PE100 SDR11 existentă în carosabilul os. Chitilei.
BranamentuI va t pozat Ia Iimita din dreapta a proprietăţii situate Ia nr. 297 pe os.
Chitilei.

b) La Iimita din dreapta a imobilului situat Ia nr. 297 pe os. Chitilei se află 2 arbori. De
asemenea în dreptul imobilului, in faţa acestuia, se află o poiune de aprox. 4m Iăţime de
teren neamenajat (pămánt).

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrăń aveţi obligaţia respectării distanţei minime 1.5m intre conductă
i axul flecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor SR
8591/1997 Reţele ediiitare subterane. Condíţii de amplasare.

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

Bd. Rega Ekabola nr 47, c poştal O513. socWS, Bucumşti. Rn%
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dotare.
d) b cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele flzice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betcnarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mşr' a POPA

O 3. FEB. 2Ü2

Red:AĄ.ţ3ex.-30.O1 .2020 - prezentul aviz a ĺost postat pe stte-uI FMB
• pe data de

Bd. Rega Etabeta rw 47. cod pcştat 05C013, sector 5, Bucureşti. Romäiia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1815485/792 06. FEO. 202i3

Către: SC AW PROD GRUP SRL
(Str, Popa Lazăr nr 8, sector Z BucurestQ

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1815485/21.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 792/22.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilui situat pe strada Aviator Popi$eanu nr,38,
sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia đepusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;

2. Urmare veńfîcării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din đocumentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 15,5m, având ca punct de cuplare
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Aviator Popi$eanu, Lucrarea se
va executa în carosabil i trotuar iar branamentuI va fi pozat Ia 5m faţă de Iimita din
dreapta a proprietăţii situate pe str Aviator Popiteanu nr.38.

b) In dreptul imobilului situat pe str. Aviator Popiteanu nr. 38, Ia Iimita din stânga a acestuia
se află un arbore in alveolă, De asemenea s-a constatat existenţa unui arbore în alveolă i
la Iimita din dreapta a imobilului ce urmează să fie bransat.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) în timpul executărfl Iucrăń aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilŕtare subterane. Condiţii de amplasere.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
matedalului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborílor prin manevrarea utilajelor din

Bd. Regwia EIabeta rv 47, cod poştal 05C013, seotor 5, Bucureşti. Romia
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dotare.
d) ln cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

fl La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

j) Beneficiawl, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentw respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucräri de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- a iana POPA

ĺé'''.:? Întocmit:
Exp. Anca jnru

O 3, FF8. 7028
Red:AAź3ex.30.O12020 - pmzentul avÉz a fost poslat pe sf0411 PME

• pe data de -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O 6. F[A. 2ű2ü

Către SC EVAM CONSTAL SRL pentru SC ENGIE ROMA NIA SA
(Str. MizÜ nr.20, bĺoc SOCUM, et.4, sector 3, Bucurestŕ)

Spre ştflnţă: ADP Sector i - B-dul Po!igrafiei nr. 4, sector 1

Bd. RegÎa EIabeIa nr 47, cod poştal 050013, socloç5, Bucureşti, Romia

TeI: 0213055500
hUpJMw,pmbm

Nr. 18156811826

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1815681/22.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 826/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
„Extindere gaze naturale i branamente pe str. Săveni", conform C.U. nr

vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor đin documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data
informaţiilor din documentele enumerate anterior,

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o
conductă i 5m branament. Lucrarea
branament va avea punctul de cuplare
subtraversând str. Pietroiţa i continuând
situat Ia nr 49 pe str. Rămurele

b) In Iateralul imobilului situat pe strada Pietroiţa nr.52 există o platbandă de aprox. lm
Iăţime i 3m Iungime, in care se află 2 arbori tineri plantaţi.

de 27.Oi.2020 a traseului Iucrării conform
s-au constat următoarele:
Iungime de 55m reprezentând 50m extindere
de extindere conductă de gaze naturale i

Ia intersecţia străzii Pietroiţa cu strada Săveni
pe strada Săveni până în dreptul imobilului

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m intre
conductă i axul tiecărui arbore situat in vecinătatea traseului IucrărH, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. CondiiVi de amplasare.

c) ln dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arbońlor prin manevrarea utilajelor din



dotare.
d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor ań. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Nonnelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Mąyiana POPA

& Întocmit:
Exp.Anandru

O 3, FEB. 202ű
Red;P.R.I3ex.-31.O1 .2020 - prezeniul aviz a fosl postat pe site-uI PMB

pe data de

Bđ.ReghaEIabeta nr.47,cadpoaI05013,sor5,Bucuti,Rom&a Đ.4j"'t

TeI: 021.3055500 V
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U a FFR ?flhi

Către: E-Distribuţie Muntenia (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, intrarea Lt. Av.
Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

I I

Nr. 18158291828

Referitor Ia cererea dumneavoastră inregistrată Ia PMB cu nr. 1815829/22.01.2020 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 828/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării ‚Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul BeIuguIui,
nr. 70A, sectorul 6", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informatiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
a) PIan de coordonare reţele edilitare;
b) Avizul favorabil emis de ADP sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o Iungime de aproximativ 151
m din domeniul public, având ca punct de manonare PT 3664, din Intrarea Schitul Golesti;
Traseul executării Iucrărü va străpunge trotuarul imobilelor cu nr, pare din Intr. Schitul
GoIe$i, apoi va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din Drumul BeIuguIui, va
subtraversa Dwmul Belsugului În dreptul imobilului cu nr. 70 E, va străpunge trotuarul
imobilelor pare din Drumul BeIuguIui, până Ia imobilul cu nr 70 A, ca punct Final;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 70 A;

b) Pe traseul executării Iucrării din Drumul BeIuguIui s-a constatat existenţa unor alveole de
aproximativ 40 cm Iătime, care conţin arbori i vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de Începerea execuţiei Iucrărilor

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice I juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) In timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

Simnno Mariana POPA
DJWKECUTIV

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

cÁ'

O 3. FF9. 7020
Red: A.N./5 ex.-3(01.2O2O - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

pe data de

Bd. Reina Ehsabeta nr 47. pcştal 050013. sedcr 5. Bucuresü. Románia I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. FF8. 2026

Către: doamna Estera Abigaela Stan prin SC Theoincon SRL, str, Apolodor, nr. 5, sect. 5

Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1

I II

Nr. 1815921/830

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1815921/22.01.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 830/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Execuţie branament apă potabilă i racord canal pentru
imobilul situat pe Str. SIt. Constantin Godeanu, nr. 44D, sectorul 1, Bucuresti",
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil ş trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 9 m, din str. Trusesti;
Branamentul va fi pozat în dreptul imobilului din str. SIt. Constantin Godeanu, nr.
44D, pe Iatura din str. Truesti;
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil i trotuar1 pe o Iungime
de aproximativ 7m, din str. Twe$i;
Racordul va fi pozat în dreptul imobilului din str. SIt. Constantin Godeanu, nr. 44D,
pe Iatura din str. Trueti;

b) Pe traseul Iucrării ş în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privini aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare I stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
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conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) b baza acestui aviz nu se executá Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iog ic.

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

Simona-Mariana POPA
DR .fR XECUTIV

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Oă FEBa

Red: A.N./5 ex-3ű.Ol.2020 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

Ia data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. d poştal 050013, sedcr 5, BucureşU, Româna I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1816633/88ć 06. FE 7Q

Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligraflei, nr. 4, sectorul 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1816633/23.01.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 889/27.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Execuţie bransament gaze naturale pentru imobilul situat
pe Str. Ţintea, nr. 7, sectorul 1, Bucure$i", conform Certiflcatului de urbanism nr.,
vă cornunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.01.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 6,5 m, din str. Ţintea;
Conectarea Ia reţeaua de distribuţie a gazelor naturale se va realiza în dreptul
imobilului cu nr. 7;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr 7;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de resQectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
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dendrologic.
• e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Madana POPA

ĺntocmit:
Alexandru NICOLAE

Exped

O 3 F 2O2)

Red: A.N/5 ex.- .3101.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

Ia data de

IaiBd. Regina EIisabeĹa nr. 41 cod poştal 050013, seđar 5. Bucureşt, Romána



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1816630/687 06, FEB. 2620

Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP 2, os. Electronicii, nr. 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1816630/23.01.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 887/27.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „ExecuUe bransament gaze naturale pentru imobilul situat
pe Str. Litoralului, nr. 37, sectorul 2, Bucuresti", conform Certificatului de urbanism
nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) CertiFicat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.01.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 6,5 m, din str. Litoralului;
Conectarea Ia reţeaua de distribuţie a gazelor naturale se va realiza în dreptul
imobilului cu nr. 37;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 37;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbu$i plantaţi.

3. în urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
(

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei iucrărilor;

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este vaIabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonareasi execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va Fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
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. dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

O 3. FEB. 7Uz

Red; A.N./5 ex.- ĄO1.2O2O - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

Ia data de

Bd. Regina Ejisabeta nr 47, d poştal 050013, seđor 5, Bucumştj, Romănia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

6 FF9 7070
Către: SC Ginicon SR, str. Modestiei, nr. 62, sect. 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1816973/27.01.2020 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 960/28.01.2020, prin care sobcitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării „ExecuUe branament de gaze naturale pentru imobilulul situat pe str.
PlutaiIor, nr. 74 A, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

C a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1;
f) Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii cu nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 29.01.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de aproximativ 6,5
m, din domeniul public, din str. Plutasilor;
Punctul de conectare Ia reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, va fi în dreptul imobilului
cu nr. 74 A;
Branamentul va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 74 A;

b) In dreptul imobilului cu nr. 74 A s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, de
aproximativ 45 cm Iăţime, care conţine arbori, arbusti si vegetaüe (gazon).

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
(i Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele Fizice í juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) In timpul executărh IucrărH aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m între
branament i axul arborilor situaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, condiţii de amplasare.

e) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a

i JiI
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănírea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
•răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) In cazul în care în urma verificárilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau präbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora

h) In cazul execuUei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucuresti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DiRECT EXECUTIV

ç

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert
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PRIMĂRIA MUNICIP1ULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1801859/13667 0FFRZü2O

Către: Doamna Miru AIina
(Strada Echipajului nr.23, secĺor 1, Bucuresti)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duĺ Poiigrafiei nr. 4, sector 1

[ Raferitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1801859/11.12.2019 şi Ia Direcţia de

I Mediu cu nr. 13687/1212.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. ‚ prin care solicitaţi avizul de

specialitate privind executarea Iucrărü ‚$ranament electric subteran pentru imobilul situat pe

strada Hotin nr.49, sector 1, Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. In baza informatiilor din documentaţia depusă de đvs., respectiv:

a) C.U. nr din 06.12.2019 i planuri anexe;

b) memoriul tehnic;
c) c?asarea Notiticărü nr 10853i17.05.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
2. Urmare veriťącării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului Iucrării conform

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 17m, având ca punct de pornire LEA

existent în trotuarul numerelor pare aI străzii Hotin. Traseul străbate carosabilul i trotuarul

numerelor impare, până Ia noul RMPT proiectat pentru imobiluj situat Ia nr. 49 pe str.

Hotin.
b) In trotuarul numerelor pare aI străzii Hotin există platbanđă cu arbori plantaţi, iar pe

trotuarul numerelor impare se află arbori în alveolă precum i o platbandă de aprox. lm

Iăţime.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat đe respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de incepereaexecuţiei Iucrăńlor

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între caMul

electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevedeńlor

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

c) In dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau

uiilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI

materialului dendrologic. in timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuhlor arbońlor prin manevrarea utilajelor din

Bd.Rćgna Eabeta nr. 47.cod pcştaIOSOOl3, sedor5, BucurU. ROm&,Ia
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dotare.
d) !n cazul in care este secţional sisţemul radicuiar aI materiaiului dendroiogic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) ţn cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 iuni de ia finalizarea lucrăriior) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualeior prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectuiui (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor ad. 5, Iít. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţřilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
compleiăńle ulterioare, persoaneie fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiior verzi (platbande, pastile,
aiveoie, etc.)

h) in cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform ceior specificate in Anexa
nr3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizra,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-tidiIitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucurestľ'.

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) ln baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaietare materiai dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon riana POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dírecţia de Mediu

Nr. 181283713951
1:3 FEg9

Către SC E-Distribuţie Muntenia SA - prin SC ATF POWER DESIGN S.R.L. — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia RM.B. cu nr. 1812837/15.012020 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr 395/16.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Alimentare cu energie electrică a imobiiului situat pe str. Neajiovului nr. 2, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiiior din document$ia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. si planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notif]cării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

B ucu reşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 86m;
b) iucrarea se va executa din PT 2133 existent în trotuarul str. Cireoaia intersecţie cu str.

Stănilesti, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Cireoaia, subtraversează str. Ciresoaia,
apoi prin trotuarul nr. pare aI str. Stindarului, prin trotuarul nr. pare aI str. Neajlovului, până
Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentiplatbandă.
d)

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia in care apar modíficări ale proiectului, uitehor emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul f]ecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrăńi, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subternne, Condiţii de ampĺasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului IucrărH, săpătura se va executa manuai sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiuí sau altor materia(e în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) in cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazui în care in urma verificărilor ulterioare (24 iuni de ia finalizarea Iucrărilor) se

I1-aBd. Reqina Elisab€ta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucure, Rmiănia
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pe data de

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudich
produse prin prăbuşirea acestora

f) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaUlor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform ceior specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărh i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

j) Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
1) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i inscrisurilor

cuprinse in documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentuluî aviz.
m) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Reoina Elisabeta nr. 47. ccd oostal 050013. sector 5. Bucuresb. Român,a IđI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1813009/1819700/398/1142

Către : Doamna Sîrbu Stănica
(Drumui Găzarului nr.42, bLA3, sc 11, eL3, ap. 138, sector 4, Bucuresti)

Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Servicii Publice-SeMciul Utilităţi Publice i Implementare

Sistem Informaţional Graflc

(oseaua Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucuresti)

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1813009115.01.2020 şi la Direcţia de
Medju cu nr. 398/16.01.2020, completată cu documenlaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: ‚Branament de apă potabilă i racord de canalizare
pentru imobilul situat în strada Oxigenului nr.ID, biroul 5, tarla 2, parcela 3312", sector 3,
Bucure$i, conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuh anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizefe/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice-PS3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anierior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de racord canalizare se va executa subteran, pe o Iungime de 12m, cu Iegătură Ia
reţeaua publică de canalizare Dn53Omm PAFSIN existentă pe str. Oxigenului intersecţie cu
str. Argonului. Lucrarea đe branament apă potabilă va avea o Iungime de lOm i va fi
Iegată Ia reţeaua publică de apă potabilă Dnl25mm PEID existeniă pe str. Oxigenului
intersecţie cu str. Argonului.

b) pe traseul Iucrărfl nu există spaţii verzi sau arbohIarbuti plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urrnătoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevedehlor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubIicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţete spahilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile,
alveole, etc.)
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c) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil doar pentru Iucrările executate De domeniul DubIic aI

MuniciDiului Bucuresti.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.

Întocmit:



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I u, FEB 202ü

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na
Str Tunari nr. 60 A, clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

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

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1813313/16.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 452/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Branament de apă pentru imobilul situat pe str. Ionel Fernic nr. 13, sector 1", conform
C.U. nr, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizel&acordurile individuale aie deţinătohlor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul str. Ionel Fernic,

perpendicular, pănă Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea arbustului existent în vecinătatea traseului lucrării.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

r Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) (n dreptui arbori(or din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constwctorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) ĺn cazul in care Ţn urma verificărjlor ulteiioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supońarea contravalorii eventualelor prejudicii

Nr. 181331314521

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedorS, BucureşU. România
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produse prin prăbuşirea acestora.
O Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubhcată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureęti".

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării ş
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau taaletare material dendrologic.
k) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea si veridicitatea datelor i înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterü prezentului aviz.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTORĘ%ECUTIV,
Si; POPA

Bd. Regina Eflsabeta nr 47 cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşu. Românw
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Nr. 181331814541 LU. LULU

Către SC APA NOVA SA - prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, ciădirea tefan cei Mare, et. 6-9, sector 2

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

DIRECTOR EXECU ď'
Simona-Manana P 4' ĺntocm;t:

€1 EgnaPARASCA

ReďPRí4ex.- 0402.2020 rez stat pe siie-uI PMB — O
httpJ/.pmb.roIinstitutľ ńm aldireçtiíldirectia_medíulavize_arboń_in_consultarelavize_arboń_in_cansuhare.php pe data de

__•14
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Referitor Ia cererea dvs. tnreistrată Ia P.M.B. cu nr. 1813316/16.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 454/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate prívind executarea Iucrării:
„Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Abrud nr. 100, sector 1", conform C.U.
nr. - ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoňului tehnic;
c) Clasarea Notificărh nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătoritor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului CulturH nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul str. Abru, perpendicular, până

Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăW;
c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantati.
3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul executiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specif]cate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Proiectantul I beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor ş înscrisurilor

cuprinse în docu!pfe a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
f) Prezentul aviz a%rmę"vaIabšIitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1813311 1458/
ŕtJ• Fb.2uzu

Către : SC APA NOVA SA — pdn d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre $iinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1813311116.0l.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 458117.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Branament de apă pentru imobilul situat pe str. Carpaţi nr. 78-80, sector 1", conform C.U.
nr. - ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informatiilorđin documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edihtare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str Carpaţi, perpendicular,

până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării ş în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.
3, In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditH:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare mateńal dendrologic.
e) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor ş inscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DIRECTOR EX
Simona-Maria ď»

Jntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

— w e .—‚.—

ReďP.R./4ex.- 04D22 je9eia fost postat pe sfle-uI PMB p
hhp:UwňvpmbroJinsIiţuti Vdirectia,mediuiavĺze_arborijn_consullar&avize_artoń_in_consuhare.php pe data de

l.C'% L çk



o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na
registratura PMB

1 0. FE 2020
— solicită ridicarea exemplarului de Ia

Spre ştiinţă:
• Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
• Administratia Domeniului Public şi Dezvoitare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

ltei si

Nr. 18139221540(1804525113846)i

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1804525/17.12.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 13846/18.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1813922/17.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 540/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării Optimizare reţea publică de apă potabilă în zona str.
Corvinilor — slt. AIex Borneanu — Economu Cezărescu — Drajna — Gheorghe Ranetti —

plt. Topor Ion, sector 6", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
g) aviz de traseu emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 1455m (Iungimea conductei) + 609m
(Iungimea branamenteIor);

b) Iucrarea se va executa astfel:
- în carosabilul str. slt. Alexandru Borneanu — L210m, L br.94m;
- in drumul fără denumire — L70m, L br.= 18m;
- in carosabilul str. Economu Cezărescu — L420, L br. 310m;
- în carosabilul str. Drajna — L142, L br 32m;
- în carosabilul Gheorghe Ranetti, tronson între str. Drajna i Splaiul Independenţei -

L=310, L br. 57m;
- in carosabilul str. Corvinilor— L=143, L br.= 50m;
- în drumul fără denumire, tronson cuprins între str. Gheoghe Ranetti i str. plt. Topor Ion

— L=50;
- în carosabilul str. plt. Topor Ion — L110, L br 48m;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i spaţiu verde din
vecinătatea traseului Iucrărfl (curtea Universităţii Politehnica Bucureti).

Rd Rnoina Eüsabeta nr 47. cod uostal 050013. SedOr 5 Bucumsü, România



3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Tn timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe ediIitare subternne, Condiţii de amplasare.

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

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

f) La finalizarea Iucrăritor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului.

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data ęmiterH.

06. FEEZOZO

Întocmit:

r

- prezentul aviz a fost poslai pe site-ul PMB
pe dala đe

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Reina Elisabeta nr 47, cod pcştal 050013. sedor 5. Bucuresb. Româna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

10. FEB. 2020

Către : SC AW PROD GRUP SRL — soiicîtă ridicarea exempiarului de ia registratura PMB

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

DIRECTOR EXĘĘfl
SimonaMarď$íďt\
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Nr. 1614301 15421

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia PM.B, cu nr 1814301/17.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 542/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
»Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Teleajen nr. 6, corp B, sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabű emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str Teleajen, perpendicular,

până Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului IucrărU nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) b situaţia în care apar modiFicări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Proiectantul i benef]ciarul răspund pentru exactitatea ş veridicitatea datelor şÍ înscrisurílor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Mfl112 fl!.!!& Pni&n



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu
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10. FEB. 7020

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — soIicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

Nr. 181429715431

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1814297/17.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 543/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărií:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Albatrosului nr. 20, sector 2",
conforrn C,U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Albatrosului,

perpendicular, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţH;
c) pe traseul IucrărH i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea ş veridicitatea datelor ş inscrisurilor

cuprinse in documentaţia ce a stat Ia baza emiterfl prezentului aviz.
fl Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR
Simona-Mai

Red:P.R./4ex.-

Întocmit:
Exp. Ro an PARASCA

‚z a fost postat pe site-uI PMB -

iudirectia_medíu/avize_arbod_in_consultare/avize_arboh_in_consuhare.php, pe data
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

10. FFB. 2020
Către SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA - Bd. Uverturü nr. 194-200, et. 3, sector 6

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

DIRECTOR EXEC.UJIV
Simona-Mari#fPOfb*.

ĺĺs- 2ď, Intocmit:
Exp. ana PARASCA

Red:P.Rj4ex.- % a fost postat pe site-ul PMB —

pe data

‚rţ,OĄ I I

Nr. 181428815461

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1814288/17.012020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 546/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de speciabtate privind executarea Iucrării:
„Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Roiori nr. 58, sector 4",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. tn baza informaţiilor đin documentaţia depusă de dvs., respectiv;

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Rosiori, perpendicular,

până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul iucrării i în vecinătate traseului IucrărH nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condiUi:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
ob!igaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabił numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucw pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea şĹ veridicitatea datelor i inscrisudlor

cuprinse in documentaţia ce a stat Ia baia emiterii prezentului aviz.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

d Renina Flisahehi nr 47 awl nnstaIOSOfllS sednr5 R"rj'rnçti Pnmn



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 18146751590(1786936112186)I iü. FEU2OZ0
Către : SC PROSPER GAZ SRL - Bd. Basarabia nr. 69, b/. AI6A, sc. 1, et. 1, aţi 6, sector 2

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Çontrol - Servicii

Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1786936/28.10.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 12186/29.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1814675/20.01.2020 şí Ia Direcţia de Mediu cu nr. 590/21.01.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: ‚ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i
branamente pe str. DeaIuI Mare nr. 4, sector 4", conform C.U. nr.
vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edihtare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 14m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. DeaIuI Mare din dreptul

imobilului cu nr. 6, prin carosabiluI str. DeaIuI Mare, până Ia Iimita din partea stângă a
proprietăţfl;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi în aliniament, există 1 ex. arbore situat Ia Iimita de proprietate cu domeniul public.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor ań. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubIicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice ş juridice au obiigaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţhlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentuI aviz este valabil numai însoţit de acordul administratoruiui domeniului pubhc in
care se specifică condiţiiie de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si

laii!Bd. Regina Elisabeta nr. 47, wd poştal 050013, sector 5, Bucureşli, România



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona,JraPOPA

!nlocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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Red:PR/4ex.- 04 02-2020 - prezentul aviz a fost pDstat p siM-uI FMB

• pe data ďe
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

fl Proiectantul i beneficiarut răspund pentru exactitatea ęi veridicitatea dateior i inscrisurilor
cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.

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

Bd Reoina Eljsabeta nr 47. cod oostal 050013. sedor 5. Buajreşt. Romána



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 18157291823?
1 0, FED. 2020

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

Spre ştiínţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgieŕ nr 12-18, Grend Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1815729/22.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 823/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
‚Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Episcopul Chesarie nr. 28 A,
sector 4, conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. in baza informaţiilor đin documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notifîcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţeie edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren đin data de 03.02.2020 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 6m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Episcopul Chesade,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţü;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

piantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specifĺcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

BLRegina Disabeta nr. 47, d poştal 050013, sedorő, Bucureşt, România I I i



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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e) Prezentul aviz este vaiabH numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
1) Proiectantul i beneficiawl răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i înscrisurilor

cuprinse în documentatia ce a stat Ja baza emiterii prezentuiui aviz.

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

Rd Reaina ElĹsabeta nr 47. c oostal 050013. şedor 5. Buçureşt, Romănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 181572218241 10. FEB. 2020
Către SC FAVEO CONSULTING SRL — sollcită fldlcarea exemplamlui de Ia reglstraturaPMB

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Đezvoitare Urbană Sector $
Inimrea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, seclor 6

Referiĺôr Ia cerereaé. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1815722122.01.2020 şi ĺ Direcţia dűMediu cu nr. 824/23.012020, prIn care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrăhi;Extindere reţea de distribuţle a gaze)or naturale şi bmnşamente pe str. VljelIel şI IntrareaVijeIieI nr. 13, sector 6", conform C.U. nr.23RI1681857I21.01.2019, vă comunicăm următoarele;

In baza Informaţiilor dIn documentaţia depusă de dvs., respectlv:
a) C.U. nr. 23R11681857/21.01.2019 şi planuri anexe;
b) Memohului tehnic;
c) Cĺasarea Notificării nr. 2572105.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizeie/acordurile individuale ale deţinătohlor de reţeie edliilare;
f) aviz emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verif,cărli pe teren dIn data de 03.02.2020 a traseulul lucrărli conform
informaţiilor din documentele enumerate anleńor, s-au constalat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime đe 58m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabiiul str. Vijeliei intersecţie cu

Intrarea Vijeliei, continuă prin carosabilul intrării Vijeliei, până Ia aproximativ 0,5m faţă de
Iimita din partea stângă a proprietăţii;

c) pe traseul Iucrării ęi in vecinătate traseului iucrării nu există spaţii verzi i arbońlarbuęli
plantaţi.

3. În urma anatizeL documentaiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de resoeçtarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modifIcări ale proiectuiui, uiteńor emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia sokcităńi revizuińi avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrădlor.

b) Tn cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendadstic,
prezentui aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucw pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrădlor de inkastwclură (tehnico-ediliiare şi
stradale) de pe teńtońul Municipiului Bucuretr.

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conťorm
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilDr
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
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r d) in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đeťrişare sau toaietare material dendroiogic7

e) Prezentul aviz este valabil numai insotit de avizul RADET pentru adresa mentionată in

I C.U. nr 23R11681857121.012019.
f) Proiectantul i beneflciawl răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i inscńsurilor

I cupńnse în documentaţia ce a stat Ia baza emitehi prezentului aviz.

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

D!RECTOR EXECUTIV,
Simonq-Şlaflana POPA

Întocmňl:
Exp. Roxana PARASCA

06 FEB 2ű

RetP.Riiex.- 0502.2020 - pśezentii aviz a fosi postal pe site-uI PM8

hflp hvíww pmb.rc nstitutiiĺprĺmanaIJrecţii đireclia_meďu/avize arborj jn consu rJazearbodinconsuarep pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1815863/827 10. FEB. 2ü2Q

Către: TEHNIC INSTAL GRUP
(soiicuá rtdicarea exempiamlui de Ia mgistmIura Primăriei Munícipiului Bucureşb)

Spre ştiinţă: ADP Soctor 1 - B-dul Pokgrafiei nr. 4, sector 1

Reíeritor ia cererea dvs. inreglstrată cu nr. 1815863122.01.2020 şI Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 827/23.01.2020, prin care soUcitaţi avizul de specĺar*ale psivind execularea Iucrădi;
„Branşament apă pentJu lmobiiul sItuat pe Aieea Meteoroioglel nr.17-21, sector 1",
conform C.U. nr.407129TEIDD1M134152 din 03.10.2019, vă comunicăm următoareie:

n baza Infonnaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 407i29TE10DIM134152 din 03.10.2019 i planuń anexe;
b) Memońuiui tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 23587118.12.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) •Avizel&acordudle indšvlduale ale detinăţoriior de reţele ediUtare;
e) avë de tmseu emis de ADP sector 4

2. Urmare verificăril pe teren din data de 27.01.2020 a traseuiui iucrădi conĺorm
Informaţiilor dIn documentele enumerate anlerior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subtemn, pe o iungime de 1 Om, bmnşamentul de apă proiectat se
va Iega in conducta de apă De 125 mm PEHD existentă pe aleea Meleoroiogiei i va
ahmenta lmobilul siluat Ia nr. 17-21. Lucrările urmează să se execute Ia hmlta din stánga a
proprietăţii.

b) La Iimita din slánga a proprietăţii se regăsesc 2 arboń tined.
p 3. in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi(ionat de respectarea următoarebr conditil:

a) in situaţia in care apar modiricări ale proiectului, uheńor emiterii prezeniului aviz, aveţi
obllgaţia sohcitărli revizuirii avizului inalnte de inceperea execuţiei Iucrăriłor.

b) In timpul execulărU Iucrăń aveţi obliga;ia respectăriI distanţel mInbne de 1 .5m intre
săpătura şi axul fIecărui artore situat ln veclnătatea traseului iucrăńi, conform
prevedeńhr SR 8591/1997 ReţeIe edililare subterane. Condiţii de amp/asare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea Iraseului Iucrării, săpătura se va execula manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţlilor din teren care să nu distrugă slstemul radicular al
materialului dendrologlc. ln Umpul Iucrărilor constructoml va Iua măsuri de protejare a
mateńaiului dendrobgic, se va evita depunerea pămăntulul sau altor materiate in junM
trunchiuiui arborhor şi rănire&wperea ramudlor arborilor prin manevrarea utilajeior din
!lotam.

d) in cazul in care este sec%ionat sistemul radicular ai mateńalului dendrologic sunteţi

Eď RegN Sabfl ‚r. 47. d poşI O5t3. se 5. nnĹ Rnâ.fl
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) in cazul În care in urma verificirilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iuçrărü, veţi avea

obligaţia inlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
1) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verđe afeclai de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).
g) Conĺorm prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul localilăţilor, repubticată, cu modificările şi

completările ulierioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spa(ilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proieclului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz esie valabil numai insoţit de acordul adminislratorului domeniului public in

care se specifică condąiile de Iucru pe timp friguros, conlorm celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea Nomielor pentru avlzarea,

autorizarea, coordonarea şi execuţia Iucrăńlor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teňlońul Municlpiului Bucureşti".
i) Nerespeclarea celor menţionate tn prezenlul aviz de specialilate va fi sancţionată conform

ad. 4, lil, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneticiarul, respectiv executanlul Iuçrăńi, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţiitor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezenlul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.

DIRECTOR EXECUTIV,
SImonaąĄaflpÄj*$PPA

!nĺocmit:
Exp. Anca Aiaxyic/ru

RedAAJ3ex..03 022020. prezentul aviz a ťast pastal pe ziteĄi nls
06 FEQ îüzü
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.-. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 181583618291 1 [L FEB. 2020

Către : SC APA NOVA SA- prin d-na
de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui PoIigrafiei nr. 4, sector 1

— solicită ridicarea exemplarului

r

vnu
DIRECTOR,E1tCUtIVĂ
Simona-t4Bana PQ94 !ntocmit:

jl Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.ĺ4ex.- O2/O - pr$l aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe đata

I,aiiI

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1815836/22.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 829/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Racord canal pentru imobiIuI situat pe str. Avrămeni nr. 9, sector 1", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) AvizeleÍacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Avrămeni, până Ia

aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditH:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specif]că condiţflle de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMR nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

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

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Proiectantul i benef]ciarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterü prezentului aviz.
f) Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Reoina Elisabeta nr 47. wd nostal 05r 3. sedar 5. Bucures. Ramănia



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I rt iuż

Către : SC APA NOVA SA- prin d-na
de ia registratura PMB

— soiicită ridicarea exemplaruiui

D1RECTOREXE4&T1W,3w30
Simona-Marianacbz,3wa Intocmit:

Exp. oxana PARASCA

Red:RRJ4ex.- fost postat pe site-uI PMB
—

‘ Ope data de

IeiiI

Nr. 18158391831 I

Spre ştíinţă: Administraţia străzilor - Str Domnŕţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1815839/22.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 831/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
»Branament de apă i racord de canal pentru imobilul situat pe Drumul Nădlac nr. 9,
sector 1', conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaUilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa suhteran, pe o Iungime de 2m branament + Gm racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente în Drumul Nădlac (drum de

pămânUpietri), perpendicular, până Ia aproximativ lm i lOm faţă de Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii;

c) pe traseul Iucrărü ş în vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specif]cate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

d) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Proiectantul ş beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor ş înscrisurilor

cuprinse in dęcqMgţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
f) Prezentul şvuž are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

p

Bd. Regtna Bisabeta nr. 47. cod postal 050013, sedor5. Bucuresu. Románia



o
o



i17t PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

o

Nr. 1816291 I884(l8l3O73I4O0)Iş FER2020

Către : STUDIO PLUS RESIDENCE - prin SC ERBASU EDIL CONSTRUCT
Adresă de corespondenţă : Str. Turnu-Măgurele nr 240-242, bL 1, spaţiu comercial nr. 1, sector 4
SC TEHNIC GAZ RETELE SRL — împuternicit dI.

Spre $iinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire LocaIă - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

I,HiI

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1813073/15.01.2020 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 400/16.01.2020, completată cu documentaUa înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1816291i23.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 884/27.01.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi
branşamente pe str. Roştalionului (nr. 24) şi proprietăţile cu IE 227553 şi IE 227552, sector
4", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 40m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str po$alionului,

perpendicular, până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii i pe
drumul de acces, până în dreptul blocului C1;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuęti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL -

CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Bd. Regtna Elisabeta nr 47, poştal 050013, sedor 5, Bucureşb. Románia



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MÉiana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

C 6 FEB. 2028

Red:P.R.I4et- 05.02.2020 - prezentul aviz a fost postai pe site-uI PMB
pe dala đe

I'%4i

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art 4, IiĹ, b din Anexa 1 a H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiułui Bucureşti.
d) in baza acestui aviz nu se execută tucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Proiectantui i beneficiarul răspund pentru exactitatea si veridicitatea datelor i inscrisurilor
cuprinse în dccumentaţia ce a stat Ia baza emiterH prezentuiui aviz.

f) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Rd Rpninn FIç.hptn nr 47 rrwl nntnI (150013 spdnr 5 Rnn,resh Rnmăna
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r PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1 0, FEB. 1D20

Către : SC FAVEO
P418

CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura

r

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Iá%jU

Nr. 18161641885 I

Referitor ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1816164/23.01.2020 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr 885/27.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrăhi:
„Bransament de gaze naturaäe pentru imobiiui situat pe Intrarea BăItioara nr. 7, sector 4",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentada depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

plantaţi.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă

perpendicular, până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu

în carosabilul Intrării Băitisoara,
partea dreaptă a proprietăţii;
există spaţii verzi i arbori/arbuti

3. in urma anaHzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăhlor

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului caiendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniuiui public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp fńguros, conform ceior specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

c) Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută tucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

Rd Reaina Eflsabela nr 47. cod ooslal 050013. sedor 5. Bucuresti. Romănia



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmít:
Exp. Roxana PARASCA

O & FEB. 2020
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Red:P.R/Ąex.- 0502.2020 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
Froiectantul i beneficiawl răspund pentru exactitatea i veridícitatea datelor í inscrisurilor
cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.

g) Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de la data emiterii.

Bd. Reina Etisabeta nr 47. cod ooştal 050013. sector 5. Buojresb. România ue i



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1816606/891 (1798426113372)1 ia FF8 202ü

Către : SC MASTER GAZ SRL - Bd. Iuliu Maniu nr. 69, bĺ. 5 P, sc. 3, eL 8, ap. 121, sector 6

Spre ştiinţă:
. Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
• PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1798426103.12.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 13372/04.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr
1816606I23.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 891/27.01.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i
branamente pe str. Bulgăras nr. 19-21 şi pe proprietatea cu IE 226878, sector 5", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţta Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) avizul favorabil emis de ADP sector 5.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 65m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str BuIgăra, perpendicular,

până Ia aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii i pe drumul de
servitute, până Ia ultimul corp, cu 4 branamente;

c) pe traseul IucrărH i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi ş arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiie de Iucru pe timp fńguros, conform ceor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Bd. Recina Elisaheta nr 47 rnd nostI Ů5fl0h1 sinr 5 R,,ri,rnsti P,vnnLi ri . i



c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, IiŁ b din Anexa 1 Ja H.C.G.M.B. nr 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i înscńsurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

EXECUTIV,
POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

6. FEB. 2020

Red:PRJGex.- 0502.2020 - prezentul aviz a fost posta( pe site-uI PMB

pe data de

Bd. Reaina Ehsabeta nr. 47. cod oostal 05001 3 sednr & Bucuresti Rnmânia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 181680tţ932(1800710113607)ĺ ltB.2Ü?Q

Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — prin d-na — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor la cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 18Öďž10/09.12.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13607/10.12.2019, completată cu documentaUa inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1816804/27.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 932i28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
str. Cpt. Juverdeanu nr. 19, sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. în baza informaţiilor đin documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului lucrării conform
informaţiílor din documenteie enumerate anterior, s-au cDnstatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Cpt. Juverdeanu,

perpendicular, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrărü i in vecinătate traseului IucrărH nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. b urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modif]cări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obIigaia solicitărü revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentui aviz este vaiabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
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e) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i înscrisurilor
cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului avîz.

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

DIRE CUTIV,
Si - OPA

t Intocmii:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.í4ex.- 04022020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI FMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 181695919341 10, FER2Q,g

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1816959/27.01.2020 şí Ia Direcţia ď
Mediu cu nr. 934/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
„Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Párgarilor nr. 56, sector 2",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşť;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţii(or din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 165m;
b) Iucrarea se va executa din PTZ 903 existent în trotuarul nr. pare aI str. Pârgarilor, continuă

prin trotuarul nr. pare at str. Pârgarflor, până )a aproximativ 5m faţă de iimita din partea
stângă a proprietăţii;

c) ucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în ainiament.
d)

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) ĺn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicităńi revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executăńi lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe ediĺitare subierane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructowl va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) ln cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicü

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art 5, Iít. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şł

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

supraĺeţele spaUilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţíile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea şi execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edihtare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretť'.
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţiilor dtn aviz.
j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare matehal dendrologic.

k) Proiectantui i beneficiawl răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIREC
Sima

!ntocmii:
Exp. Roxana PARASCA

O E EB.2Ü2Ü

Red:P.Ri4ex.- 0502.2020 - prezentul aviz a fosi postat pe site-uI PMD
pe data de

PA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 R FEB. 2070

Către: domnul Gheorghe Păsărică, str Haralambie Botescu, nr. 12, sect. 5, Bucurestš

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, str Domnita Ancuţa, nr. 1, sect. 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1816999/27.01.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 937/28.01.2020, prin çare solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Execuűe branament electric pentru imobilului situat pe
str. Pechea, nr. 22, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certiflcatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Casarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucurefl;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administraţia străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 29.01.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil, pe o Iungime de aproximativ 25 m,
având ca punct de mansonare PT 4280, din reţeaua de distribuţie a energiei
electrice, aflată pe str. Pechea;
Traseul executării Iucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr, pare din str.
Pechea;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 22;

b) b trotuarul din dreptul imobilului cu nr 22 s-a constatat existenţa unui arbore.
3, În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

Q AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărišor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) În timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între
branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591i1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri

I I il
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de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) b cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) Tn cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărh,

veţi avea obligaţia înlocuirii exemptarelor uscate şi suportarea contravalorü

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

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

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, Iit, b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iog ic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitedi.

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.NJ5 ex.- O3.Z2O2O - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Simona-Mariana POPA
CUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 0. F[.

Către: đomnul Gheorghe Bălan pentru SC Geo Topo SRL, str. Soldat Marin Savu nr. 6,sect. 2, Bucuresti

Spre şbinţă: ADP 2, os. Electronicii, nr. 44. sect. 2, Bucuresti

Referitor Ia cererea dumneavoastră Tnregistrată la PMB cu nr. 1817167/27.01.2020
şi Ia Direcţia de MedIu cu nr. 938/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitateprivind executarea Iucrării: ‚Execuţle branşament apă potabilă şi racord canalizarepentru imobilul situat pe Str. Soldat Marin Savu, nr. 6, sectorul 2, Bucureştr,
conform Certificatulul de urbanism nr. 263121"S"12.11.2020, vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din document$ia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 263/21"S"12.11.2020 i planud anexe;
b) Memodul tehnic;
c) Clasarea Notificădi nr. 242dţf30.12.201 9 emisă de Agenţia pentw Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizete/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verlflcăril pe teren din data de 29.01.2020, a traseului lucrării conform
lnformaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de branşament se va executa subteran, în camsabll şi trotuar, pe o
Iungime de apmximativ 8 m, din str. Soldat Marin Savu;
Conectarea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 6, pe Iatura paralelă cu imobilul
nr. 13, dln Bulevardul Chiinău;
BranamentuI va fl pozat Ia Ilmita din dreapta a imobilului cu nr. 6;
Lucrarea de racorđare se va executa subteran, în camsabil şi trotuar, pe o Iungime
de aproximativ 4 m, din str. Soldat Marin Savu;
conectarea se va realiza in dreptul imobllului cu nr. 53, din str. Soldat Marin Saw;
Racordul va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobllului cu nr. 6;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbowarbuşti plantaţi.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Ín situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveŞ obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de Începerea execugei Iucrărilor

b) ĺn cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noIembrie - 15 martie a anului
calenđaństic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acgrdul administratowlui
domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

Nr. 1817167/938
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NormeIor pentru aviiarea, autońzarea, coordonarea i execuia IucrriIor de

infrastwctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureęti";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b djn Anexa 1 Ia HCGMB nr 30412009, privind Norme(e de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrăń de defrişare sau toaletare material

dend rologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabiliiate 1 an de ia data emiterii.

Sim Mi%a POPA

DIW!UTIV

Tntocmit:
Alexandw NICOLAE

Expert

O & FER 2020

O 6. FE& 2Ü2Đ
Red: A.N.15 ex.Q4.Ů 22020 - prezanlui aviz a tast postat pe stte-uI PMB

Ia data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

10. FEB. 2020

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1817191/27.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 943/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialítate privind executarea Iucrării
„Branęament de gaze naturaie pentru imobilui situat pe str. Smochinului nr. 21, iot 2,
sector 1", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) memoriui tehnic;
c) clasarea Notificărîi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseuiui Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Smochinului,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
CondiUonat de respectarea următoareior conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecśnătatea traseului lucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edüitare subterane. Condíţŕi de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialuiui dendrologic. În timpul Iucrăriior constructowl va Iua măsuri de protejare a
materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiuiui arborilor şi rănirea/ruperea ramuńlor arboriior prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) in cazui în care in urma veríficărilor ulterioare (24 Iuni de Ia Finalizarea iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obhgaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

I4aiJ
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f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Asťel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului ?n perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia IucrărH i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Proiectantul ş beneficiarul răspund pentru exactitatea ş veridicitatea datelor ş înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

O & FF8 2070

Ređ:P.R./4ex.- 05.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB
pe data de

I,aii

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marinna POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 0. FF9. 2020

Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnia Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1817195/27.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 944/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe os. Chitilei nr. 135, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă çomunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoareie:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul ęos. Chitilei, perpendicular,

până Ia aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in platbandă.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

(

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă ş axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constwctorul va Iua măsuri de protejare a
matedalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI matedalului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

Nr. 181719519441
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f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, dín Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modiftcările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilcr verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordu) administratorului domeniului public În

care se specifică conditiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură (tehnico-ediütare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantui Iucrărń, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrăńi i
pentru respectarea condiţńlor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea ęi veridicitatea datelor i înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterfl prezentului aviz.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR,ĘĘflL
Simona- Ě

Exp. ROXQJJaPARASCA
p

O 6. FEB. 2028

Red:P.RJ4ex.- 05.02.2020 - prezentul aviz a fost poslat pe ste-uI PMB
• pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ltřE 7020

Către: sc Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr 1817196/27.01.2020
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 945/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea lucrării „Execuue branęament de gaze naturale pentru imobilului
situat pe str. Primăverii, nr. 15, sectorul ‘ľ', conform Certificatului de urbanism nr.,
vă cornunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) clasarea Notiřicării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1;
f) Avizul favorabil emis de Ministerul culturii i Identităţii Naţionale nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 29.01.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, in carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 8 m, din domeniul public aI str. Primăverii;
conectarea Ia reţeaua de distribuţie a gazelor naturale se va realiza în dreptul
imobilului cu nr. 15, pe Iatura din str. Primăverii;
BranamentuI va fl pozat la Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 15, pe Iatura din
str. Primăverii;

b) În trotuarul din dreptul imobilului cu nr 15, s-a constatat existenţa unor alveole de

Q aproximativ 6O cm Iăţime, care conţin arbori;
De asemenea, s-a mai constat existenţa unei platbande de aliniament care conţine
un arbore i arbuti, precum i a unor alveole rotunde care conţin arbori i arbuti.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

I i ii
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d) Tn timpul executării IucrărU aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
între branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederflor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

f) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obflgaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru ececuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iogic.

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

$ifih-MaçJana POPA
ÍR ECUTIV

‘Śa n''

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

fl 6. FEB. 2020

Red: A.N./5 ex.-O3.0a2020 - prezentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 18172011948
1 0. FŁH. ZUZ

Către: sc Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1817202/27.01.202ď
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 948/28.01.2020, prin care soiicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Execuţie branament gaze naturale pentru imobilulu situat
pe str. Alexandru Lăpusneanu, nr. 75, sectorul 1", conform Certiflcatului de

Q urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele ediiitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1;
f) Avizul favorabil emis de Ministerul Cultuńi i Identităţii Naţionale nr.

2. Urmare verifjcării pe teren din data đe 29.01.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 11 m, având ća punct de conectare reţeaua de distribuţie a gazelor
naturale, aflată în dreptul imobilului cu pr. 75, din str. Alexandru Lăpusneanu;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr 75;

b) În dreptui imobilului cu nr, 75 s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament,
de aproximativ 45 cm Iăţime, care conţine un arbore, arbuti i vegetaţie spontană.

c 3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor conditii:

a) b situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) In timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
între branament ş axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
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e) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizánd o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) În cazul în care în urma verifîcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabü numai însotit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autońzarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iog ic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteňi.

Simona-M a POPA
DIRE UTIV

D
)

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

06. FF8. 2020

Red: A.N./5 ex-O&t2O2O - prezentul aviz a tost postat pe site-ul PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 18115231980 1 Li FEB. 2020

Către: SC Electro Tiron SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştHnţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1

Referitor la cererea dumneavpastră inregistrată Ia PMR cu nr. 1817523/28.01.20
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9809.01 .2020, prin care solicitaţi avizul de speviahtate
privind executarea Iucrării Execu ie deviere, repoziţionare şi redimensionare a Iirei dedllatare din dreptul proprietăţii din Calea Floreasca, nr. 244-246 B, sectoml 1",
conform Ceflificatulul de urbanism nr. 767R1177386717.10.2019, vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectlv:

a) Certiflcatul de urbanism nr. 767R/1773867/7.10.2019 i planuń anexe;
b) Memohul tehnic;
c) Clasarea Notiflcădi nr. 22254/25.11.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) PIanuI de coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabi emls de Administraţia Străzilor.

2. Urmare vońficărli pe teren din data de 30.01.2020, a flseulul Iucrărli, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, in trotuar, pe o Iunglme de aproximativ 20 m, din
domeniul public, având ca punct de conectare reţeaua de termoficare, aflată in
dreptul proprietăţii cu nr. 244-246 B, din Calea Floreasca;
Traseul executării Iucrării va străpunge şi va subtraversa trotuawl din dreptul
proprietăţii cu nr. 244-246 B;

b) In dreptul proprietăţii cu nr 244-246 B, pe toată fungimea Iaturii din Calea
Floreasca, s-a constatat existenţa unei platbande de allniament, de aproximativ 110
cm Iăţime, care conţine vegetaţie spontană;
De asemenea, în trotuawl proprietăţilor cu nr, pare din Calea Floreasca, lnclusiv în
dreptul proprietăţii cu nr. 244-246 B, s-a constatat existenţa unei platbande de
alinlament, de aproximativ 120 cm Iăţime, care conţine arbori i vegetaţie

3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) În sItuaţia Tn care apar modificări ale proiectului, uhehor emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicităńi revizuirii avizului inainte de Tnceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviianul localităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ultehoare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este inteizisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
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ĺntocmit:
Aíexandru NICOLAE

Expert

Red: A.NJ5 ex-Ot.0Z2020 - prezentul aviz a fos poslal pa siie-uI PME
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pastíle, alveole, etc.)
c) In timpul executării Iucrării aveţi oblígaţia respectării distanţei minime de 1,5 m

inire branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) Tn dreptul arbońior din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendroiogic. In timpuI Iucrărilor constructorul va ua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

mateńale in jurui trunchiului arboriior şi rănireairuperea ramurilor arboreIui prin

rnanevrarea utilajelor din dotare.
e) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzătod de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) In cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării,

veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
g) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiVile de Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate in Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.20 18 privind aprobarea

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

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

conform art. 4, Iit. b dIn Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiawl, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaietare material

dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data erniterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECŢOR.EXECUTIV

ed Ruia Eisabela nr 47 d pnşM 05Ę3C13 sed 5 Buoseşb Ra,a



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 181786811031 (172325012502)1 10. FEB.Żn?I1
Către DL

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospođărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-16, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1723250/29.03.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2502/01.04.2019, completată cu documentaUa řnregistrată Ia P.M.B, cu nr
1817868129.01.2020 şi a Direcţia de Mediu cu nr 1031130.01.2020, prin care soľcitaţi avizui de
specialitate privind executarea Iucrării „Bransament electric pentru imobilui situat pe
str. AIuniuIui nr. 90, sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriui tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeie/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 52m;
b) Iucrarea se va executa din PTS 325 existentă în trotuarul nr. pare aI str. Aluniului,

continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Alunisului, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţü;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

r. 3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizuiui înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
cablul electric ş axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor 3!? 8591/1997 Reţele ediiitare subterane, Condiţii de amp!asare.

c) În dreptui arborilor din vecinătatea traseuiui iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialuiui dendrologic. in timpui Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
twnchiuiui arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arbohlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050C13, sedor 5, BuajreşU, Român



e) În cazul în care în urma verificărilor ulteríoare (24 Iunj de Ia finalÍzarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea

obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorb eventualelor prejudicŕi

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind

administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată,
persoanele fizice i juňdice au obligaţia

verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi
completările ulteńoare,
suprafeţele spaţiilor
alveole, etc,)

g) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehníco-edílitare í
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

j) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i inscńsurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

C 6. FEB. 2020

Red:P.R,i4ex.- 06.02.2020 - prezentuí aviz a Iost postat pe site-uI PMB
pe data de

i,a

reglementarea şi
cu modificările şi
să nu diminueze
(platbande, pastile,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-JSäna POPA
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r PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1790998/1810548/1817184/12640/110/942 1 0. FEB. ĺULU

Către DSF PROJECT REŢELE SRL
(solicilă ridicarea exemplarului de Ia regis(ratura Primăriei Municipiului Bucure$i)

Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Utilităţi Publice Sector 3
(Sos. Mihai Bravu nr.428, sector 3)

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1790998l08.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12640111.11.2019, completată cu documentaţia
înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1810548/08.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 110109.01.2020 i
documentaţia inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1817184/27.01.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr
942/28.01.2020 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea IucrărWExtindere
conductă de gaze naturale i branamente pe str. Mărului", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de đvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificârh nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
1) aviz de traseu emis de PS3-Direcţia Utilităţi Publice Sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o Iungime de
15m, pornind din conducta RP PE 100SDR11 Dn QOmm existenă in str. Mărului până în
dreptul proprietăţii situate Ia nr. 96-110, respectšv pentru imobilul de pe str. Mărului nr. 108-
110. BranamentuI va avea o Iungime de 9m i va alimenta imobilul situat Ia nr. 108-110.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbu$i
plantati.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea umiătoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărb revizuirfl avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modifĺcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafetele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande. pastile,

Bd. Regia EIabeta nr 41, cod poştal 050a13, sed5, Bucureşli. ROm&
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alveole, etc.)
c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se speciflcă condiţüle de Iucru pe timp íriguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţHlor

verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M ri na POPA

9

o Intocmit:
Exp. Ancdru

O 6. FEB. 2Ü?

Red:&AJ3ex.-03.O1.2020. prezentul aviz a íost postal pe site-W PMB
pe dala de

Bd. Rega Elşabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romsga
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1816997/1822710/936/1345 1 3 FEB. 201ü

Către: domnul ( -

‚ sect. 5, Bucuresti

Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr4, sectorul 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1816997/27.01.2020
şi la Direcţia de Mediu cu nr 936/28.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia
PMB cu nr. 1822719/10.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 1345/11/02.2020, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: »Executie branęament electric
pentru imobilul situat pe Str. Casin, nr. 12, sectorul 1, Bucuresti", conform
Certjficatului de urbanism nr. ż 25.11.2019, vă comunicăm
următoarele:
1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i/25.11.2019 i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. .12.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 29.01.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 2 m, din domeniul public aI str. Cain;
Manonarea se va realiza Ia BMPM-32A aUatîn dreptul imobilului cu nr 12;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 12;

b) Pe traseul Iucrării i in vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3. mn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de

.UQĄ r



protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

d e nd ro Iog ic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- 12.02.2020 - prezentul aWz a ĺost postat pe sţe-uI PMB

Ia data de

i ilBd Rpcin FIisheta nr 47 rnd nnsta 050a13 sednr 5 Bucurestt Rnmänia



1,' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

FdFEH7ULU

Către: SC Marna Soc Com Serv SRL, str. Tampa, nrl, bI. 1 C, sc. 1, et. 4, ap. 27, sect.2

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

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1812689/14.01.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 350/15.01.2020, compIetată cu documentaţia înregistrată Ia
PMB cu nr. 1818800/30.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1049/31.01.2020, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Execuţie branament electric

O pentru imobilul situat pe Str. Grindu, nr. 3, sectorul 5, Bucuresti", conform
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 3.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 220 m pe domeniul public;
Manonarea se va realiza Ia PT 4878, apoi traseul va străpunge trotuarul imobilelor
cu numere impare din os. Bucuresti-Măgurele, până Ia intersecţia cu str. Grindu,
unde va continua prin trotuarul imobilelor cu numere impare, până Ia imobilul cu nr.
3, ca punct final;

C BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 3;
b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau

arbori/arbuti plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea I execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de

I; I II

Nr. 1812689/1818800/350/1049

fl



protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare materiai

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

Simona-Mariana POPA
DIR C R EXECUTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

1 0. FER 2020

Red: A.N./5 ex + 02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

Ia data de

Bd. Reqna Elisabeta nr. 47. cod oostal 050013. 5edor 5. Bucurest. România I i I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 18175241981 1L

Către: SC Electro Tiron SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1817524/26.01.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 981/29.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilulul
situat pe Calea Giulestu, nr. 413, sectorul 6", conform Certificatului de urbanism nr.,
vă cornunicăm următoarele:
1. In baza informatiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIanuI de coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31 .01 .2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar1 pe o Iungime de aproximativ 290 m,
din domeniul public, având ca punct de manonare stâlpul aferent PT 4384, din
dreptul imobilului cu nr 355;
Traseul executării Iucrării va străpunge trotuarul din dreptul imobilelor cu nr. impare
din Calea GiuIeti, i va continua până Ia imobilul cu nr. 413, ca punct flnal;
Bransamentul va fÎ pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 413;

b) În dreptul imobilului cu nr. 413 s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament,
de aproximativ 150 cm iăţime, care conţine arbori i vegetaţie (gazon);
De asemenea, pe traseul executării Iucrării din Calea GiuIeti, în trotuarul din
dreptul imobilelor cu nr impare s-a constatat existenţa mai multor platbande de
aliniament, de aproximativ 150 cm iăţime, care conţin arbori, arbuti i vegetaţie
(gazon).

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor ar[. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

Bd Rpcinn Fliv,heta nr 47 rswl rxiçt! flflfl1 çpfnr5 R,,n,mçti R,nni



suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) În timpul executărfl Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) în dreptul arborUor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

j) Beneficiawl, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d e nd ro Iog ic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterĺi.

Simon na POPA
DICUTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

10, FEB. 22D
Red: A.N./5 ex.&ś .01.2020 - prezentul aviz a fost pQSIaI pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.18175131982 13. FEazo2

Către: SC Electro Tiron SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1817513/28.01.2020
şi Ia Dírecţia de Mediu cu nr. 982/29.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării ‚Alimentare cu energie electrică pentru imobilulul situat pe
os. Viilor, nr. 371 sectorul 5", conform Ceiiificatului de urbanism nr., vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certiflcatut de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIanuI de coordonare reţele edilitare;
e) AvizuI favorabil emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 30.01.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 145 m, având ca punct de manonare PT 354 din reţeaua de distribuţie
a energiei electrice, aflată pe str. Viilor;
Traseul executării Iucrării va străpunge trotuarul imobilelor cu nr. impare, până în
dreptul imobilului cu nr. 37, ca punct flnal;
BranamentuI va fl pozat Ia limita din dreapta a imobilului cu nr. 37;

b) În dreptul imobilului cu nr, 37 s-a constatat existenţa unei alveole de aproximativ
( 2m Iăţime, care conţine un arbore;

De asemenea, pe tot traseuľ executării Iucrării, din trotuarul imobilelor cu nr. impare
al str. Viilor, există alveole de aproximativ 2m Iăţime, care conţin fiecare câte un
arbore.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor ar[. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările
şi completările ulterioare, persoanele fizice ş juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) Tn timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între
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branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materíalului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

e) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

g) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiawl, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia )ucrărü
i pentru respectarea condiUilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

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

2
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 18172901983 1 i FEB 2070

Către: SC Traian Construct lmpex SRL, str. Giovanni Boccaccio, nr. 15-17, sect. 4,
B ucu resti

Spre ştiinţă: ADP Sector 2, os. Electronicii, nr. 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1817290/28.01.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 983/29.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „ExecuUe branament energie electrică pentru imobilul
situat pe str. Valea Nucului, nr. 4, sectorul 2", conform Certiflcatului de urbanism
nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dumneavoastră, respectiv:

a) Cer[ificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) Avizul favorabil emis de Ministerul culturii cu nr.

2. Urmare verificării pe teren din đata de 30.01.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o Iungime de aproximativ 5 m, din
domeniul public al str Valea Nucului;
Manonarea se va realiza Ia stâlpul de joasă tensiune aflat în dreptul imobilului cu
nr. 6, apoi traseul executării Iucrării va continua prin trotuar până la imobilul cu nr.4;
Branamentul va fi pozat Ia limita din stânga a imobilului cu nr. 4;

b) In dreptul imobilului cu nr, 4 s-a constatat existenţa a două alveole, de aproximativ
60 cm Iăţime, care conţin fiecare câte un arbore; Precizez că, alveola de Ia Iimita
din dreapta a imobilului cu nr. 4, este delimitată de un gard de protecţie;
De asemenea, pe traseul executării Iucrării s-a mai constatat existenţa unei
platbande de aliniament, de aproximativ 60 cm Iăţime, care se află în dreptul
imobilului cu nr. 6, Iângă stâlpul de joasă tensiune Ia care se va realiza
manonarea.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia în care apar modiflcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
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pastile, alveole, etc.)
c) Tn timpul executării Iucrărfl aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între

branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

e) Tn cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

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

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

10. FEB. 2020

Red: A.N./5 ex.-O.OZ2O2O - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

pe data de

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: sc Number One SRL (solicită ridicarea exemplarului de ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1

I iI

Nr. 1818186/1028 13. FED.2020

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1818186/29.01.2020
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1028/30.01.2020, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate
privind executarea Iucrării: „ Execuţie branament apă potabilă i două racorduri de
canalizare pentru imobilul situat pe Str. Căpriorilor, nr. 5B, sectorul 1, Bucuresti",
conform Certificatuiui de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriui tehnic;
c) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
d) Aviz de traseu emis de ADP 1.

2. Urmare verificării pe teren đin data de 3.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
lungime de aproximativ 14 m;
conectarea Ia reţeaua de distribuţie a apei potabile din str. Horia Măcelariu, se va
realiza Ia intersecţia cu str. Promoroacă;
Branamentui va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobiluiui cu nr. 5B, pe Iatura din str.
căpriorilor;
Lucrarea de racordare se va executa subteran, in carosabil i trotuar, pe o iungime
de aproximativ 7 m;
conectarea ia reţeaua de canalizare din str. Horia Măceiariu, se va realiza Ia
intersecţia cu str. Promoroacă;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 5B, pe Iatura din str.
căprioriior;
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime
de aproximativ 12 m;
conectarea Ia reţeaua de canalizare se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 5B, pe
Iatura din str Căpriorüor;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arboh/arbuti plantaţi.

3. Tn urma anaiizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;
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b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembríe - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

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

S i mon4WPOPA
DIRĘtTOR E)(UTIV
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Expert

1& FE&2Ü10

Red; AN./5 ex.3?.022020 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

Ia data de

Bd. Reg[na Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, Románia I i I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 161840911046 13 FERYŰ2Ů

Către: sc Miral Instal Company SRL, aleea Marius Emanoil Buteică, nr. 18-20, sect. 3

Spre ştiinţă: Primăria Sectorului 3, Direcţia Servicii Publice, SeMciul Utilităţi Publice i
lmplementare Sistem Informaţional Graflc, ş05• Mihai Bravu, nr. 428, sect. 3

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistratăta PMB cu nr. 1818409/30.01.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 1046/31.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: Execuţie extindere conductă gaze naturale ęi
branamente pentru imobilul situat pe Drumul MaIu Rosu, nr. 51 A, sectorul 3,
Bucuresti', conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de P53.

2. Urmare verificării pe teren din data de 3.02.2020.2019, a traseului Iucrării
conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
lungime de aproximativ 2 m, din domeniul public aI Drumului MaIu Rou;
Bransamentul va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 51 A;

b) Pe traseul Iucrării ş în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arboń/arbuti plantaţi.

3. ln urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.
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e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRE X CUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1819099211082 13. FEB. 2070

Către: SC Energoconstruct SRL, str. Caraiman, nr 63, sect. 1, Bucureti

Spre ştiinţă: ADP Sector 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sect. 5, Bucuresti

Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1819092/31.01.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1082/03.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Executie alimentare cu energie electrică pentru imobilul
situat pe Calea Ferentari, nr. 72, bloc 20, sectorul 5 (cantină)", conform Certificatului
de urbanism nr., vă comunicăm următoareie:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumnoavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i p)anuri anexe;
b) Memohul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Pian de coordonare reţele edilitare;
e) Avizui favorabil emis de ADP sector 5.

2. Urmare verificării pe teren din data de 4.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o Iungime de aproximativ 78 m,
având ca punct de branare reţeaua de distribuţie a energiei electrice, aflată pe
Intr. Ferentari;
Manonarea se va realiza Ia CD 898, din trotuarul imobilului cu nr 2A, aflat pe
aleea de acces din Iateralul blocului;
Traseul executării Iucrării va străpunge trotuarul Intr. Ferentari A i va continua
până Ia blocul 20 (cantină), ca punct final;
Bransamentul va fi pozat pe Iatura spate a biocului 20 (cantină), de Ia nr. 72, din
Calea Ferentari, cu accesul din Intr Ferentari A;

b) Pe traseul executării Iucrării s-a constatat existenţa unor spaţii verzi îngrădite
(grădini de bloc), de aproximativ 4 m Iăţime, în dreptul imobilului 2 A din Intr.
Ferentari A, care conţin arbori, arbusti i vegetatie (gazon).

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitădi revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finaiizarea iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
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suprafeţeie spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) In timpul executărfl Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) În dreptul arboriior din vecinătatea traseuiui iucrărü, săpătura se va executa manuai
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arboreiui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

f) In cazui în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabiie.

g) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrăriior) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia îniocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualeior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

h) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabfl numai însoţit de acordul administratorului
domeniului pubflc în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normeior pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

1) Nerespectarea ceior menţionate în prezentui aviz de speciaiitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iog ic.

1) Prezentul aviz are termen de valabiHtate 1 an de Ia data emiterh.

Simona-Mariana POPA
D XECUTIV

ĺntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

10. FEB. 2Ü20 —

Red: A.N./5 ex.- O.O2.2O2O - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1806835/1819304/13934/1085 11 FF9. 2O?r
Către: doamna Dorina Marinela LUCU, prin SC Casa Urbană SRL doamnei

GQTrSCHLING, str Maria Rosetti, nr 10, ap. 1, sect. 2

Spre ştiinţă: ADP sectorul 2, os. Electronicii nr. 44, sector 2

I' i

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1806835/19i2.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13934/20.12.2019, compietată cu documentaţia înregistrată
Ia PMB cu nr 1819304/31.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1085/03.02.2020, prin
care solicitaţi avizul de speciaiitate privind executarea Iucrării. „Execuţie branament
electric subteran pentru imobilul situat pe Intr. Gheorghe Pop de Băsesti, nr. 3,
sectorui 2, Bucuresti", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm
următoarele:
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr i pianuh anexe;
b) Memohul tehnic;
c) Clasarea Notifĺcăhi nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 4.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de branament se va executa subteran, în trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 55 m, având ca punct de mansonare iesirea pe cablul JT stradal, între
CD 1918 cu CD 664, din reţeaua existentă în trotuarul din Intr Gheorghe Pop de
Băseti;
Traseul executării iucrăńi va continua prin trotuawl numerelor impare din Intr.
Gheorghe Pop de Băsesti, până ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr 3, ca punct
fĺnal.

b) pe traseul iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse si a aspecteIor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări aie proiectuiui, uiterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui
calendaństic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului pubiic în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) đe pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iog i c.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.

Simona-Mariana POPA

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

s
1 O FEB. 2020

Red: A.N./5 ex.- GąO2.2O2O - prezentul aviz a ťost postat pe site-uI PMB -

a data de

Bd. Regina Eüsabeta nr. 47 cod pcştal 050013, sedor 5. Oucureşt, Romăna
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 FE&202u

Către: SC Nico Eiectroservice SRL (solicită rídicarea răspunsului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP 5, str, Fabrica de Chibrituri, nr.9-1 1, sectorul 5

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1806985/20.12.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 14015/23.12.2019, comp)etată cu documentaţia mnregistrată
Ia P.M.B. cu nr. 1818902/31.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1083/03.02.2020, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: AIimentarea cu energie

o electrică pentru imobilul situat pe str. Mărgeanului, nr. 25 A — coaIa Gimnazială nr.
124, sectorul 5, Bucuresti", conform Certiflcatului de urbanism nr., vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 5.

2. Urmare verificării pe teren din data de 4.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 275 m pe domeniul public, din str. Mărgeanului;
Manonarea se va realiza la PT 1631, din dreptul imobilului cu nr. 14, care se află
pe str. Chzantemelor;
Traseul va continua în subteran prin trotuawl numerelor pare din str. Crizantemelor,
până în dreptul imobilului din str. Mărgeanului cu nr 25 A — coaIa Gimnazială nr.
124, pe Iatura din str. Crizantemelor;

b) ĺn vecinătatea traseului lucrării s-a constatat existenţa mai multor arbori i vegetaţie
gazon), care se află în grădinile imobilelor cu numere pare din str. Crizantemelor.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de
realizarea proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) In timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
bransament i axul arborilor situaţi în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri

Nr 1806985/1818902/14015/1083
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de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănírea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl,
veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţUle de Iucru pe timp friguros, conform
celor speciflcate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

i) Benef]ciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia IucrărU
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

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

Simona-Mariana POPA
DI

RC??CUTIV

D

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Şţ L
10, FEB. 7020

Red: A.NJ5 ex.- 01t02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, c poştai 050013, sedors, Bucureşt, Româna I đC' I I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 3 FF0. 2020

Către : SC ARCADIA CONCEPT SRL - prin dL
exemplarului de Ia registratura PMB

— solicită ridicarea

(

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Nr. 1821291 11256(1783457111743)I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1578119/20.02.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11820/21.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1821291/06.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1256/07.02.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i
branamente pe Drumul Jilavei ęi pe terenul imobilului cu IE 224295, sector 4", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 218m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Drumului Jilavei, prin

carosabilul Drumului Jilavei pe partea nr. pare, până Ia aproximativ 20m faţă de Iimita din
partea dreaptă a proprietăţii i pe proprietatea imobilului din Drumul Jilavei nr 62, până în
dreptul scării 2 a blocului C 2;

c) se branează blocul i blocul C2 cu scara i ş scara 2;
d) pe traseul Iucrării ş în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi ş arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - i5 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si

Bd. Reqina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5, Bucurest. România



stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 la HCG.MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţíilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Proiectantul i benefaciarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i inscrisurilor

cuprinse in documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.
f) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M r na POPA

Întocmit:
Exp Roxana PARASCA

10, FEB. 2020

Red:P.R.ĺ4ex.- 1002.2020 - prezentul avii a fost postat pe site-ul PMB
pe data de
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‘:‘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţja de Mediu

1 7, FB 2020

Către: SC ENERGCONSTRUCT SRL
(Str. Caraiman nr. 63, sector 1, Bucuresti)

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

Bđ. Regîia EIabeta nr 47 cod pnştal 050013. sector 5, Bucureşti. Rom&a

TeI: 021.305.55.00
httpilvnw,.pmbro

Nr. 18117451274

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1811745/13.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 274/14.01.2020, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie eiectrică a imobiiuiui situat pe
Calea Dorobanţi nr.99-spaţiu comercial, sector 1, Bucure$i", conform C.U. nr.422R11729779
din 04.06.2019, vă comunicăm următoarele:

1. in baza informaţiilor din đocumentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 422R11729779 din 04.06.2019 i planuri anexe;
b) memoriuI tehnic;
c) ciasarea Notificării nr 22048/19.11.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizeielacDrdurWe individuae ae deţinătorHor de reţele ediitare;
O aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;
a) Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului Iucrării conform

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
b) Iucrarea de extindere a reteiei electrice Dentw imobilul situat pe Calea Dorobanti nr.

99-spatiu comercial, solicitată prin Certificatul de Urbanism nr 422R/1729779 din
04.06.2019 emis de către Primäria Municipiuiui Bucureti, descrisă in Memoriul Justificativ
nr.7412019 emis de către SC Enerconstruct SRL i' in F'ia de Soluţie
nr.03317393/05.12.2018 emisă de către E-Distribuţie Muntenia S.A, este indentică cu
Iucrarea de extindere reţea electrică solicitată de către dumneavoastră prin CerticatuI de
Urbanism nr.423Ri1729775 din 04.06.2019, pentru imobiiului situat pe Caiea Dorobanţi nr
99-magazin 5, corp B. Mentionăm faptui că iucrarea de extindere retea electrică
descrisă in C.U 423R11729775 din 04.06.2019 a fost avizată favorabil de către
Directia de Mediu prin avizul nr. 18117481273 emis in data đe 30.01.2020. Având în
vedere cele mentionate, Directia de Mediu isi exprimă punctul de vedere strict pentru
abmentarea cu enerpie electrică (bransament) a imobilului situat pe Calea Dorobanti nr. 99-
spatiu comercial, Iucrarea de extindere reţea eiectrică fiind avizată anterior în data de
30.01.2020.

c) Pe Iatura imobiluiui situat pe Caiea Dorobanţi, unde va fi montată cutia de fumizare
proiectată, nu există spaţii verzi sau arbori/arbusti plantaţi.

2. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:



DIRECTOR EXECUTIV,
Sim - ‘aljan POPA

Jntocmit:
Exp. Anca

13, FE. 102fl

Red.AA.aex.-12.02.2020 - prezentul avĺz a (ost pnstat pe siIe-uI FMB
• pe data de

Sd Regna EIabeta nr 47, cod poştal 050013, sado 5, Buc*xeşli. Rn&

TeJ: 021.3055500
http /W'ww.pmb m

a) În situaţiffcare apar modificări ale proiectului, ulterior emiterb prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificărîle şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specificä condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

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

e) In baza acestuí aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturü si Identitătii

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



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1816632/888 IZ FEB 2020
Către: SC AW PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exempĺaruĺui de Ia registratura Primăriei Municipiuĺui Bucuresti)

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1816632/23.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 888/27.01.2020, prin care solicitaţi avizul de speciaľtate privind executarea lucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Bd. Aviatorilor nrB6, sector 1,
Bucureti", conform C.U. nr ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentava depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti;

2. Urmare verificării pe teren đin data de 11.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 13m, având ca punct de pornire
conducta de distribuţie GN MP DnlBOmm existentă pe bd. Aviatorilor. Traseul va străbate
carosabilul i trotuarul din faţa imobilului situat pe bd. Aviatorilor nr. 86 iar postul de
reglare-măsurare aferent va fi pozat Ia 6m faţă de Iimita din stânga a imobilului situat Ia nr.
86

b) In apropierea Iucrărilor, pe trotuarul aferent numerelor pare din dreptul imobilului situat pe
bd. Aviatorilor nr. 86 se află un număr de 5 arbori in alveolă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărb revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime 1.5m intre conductă
i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform prevederilor SR
8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Cond#ö de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular at
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

Bd. Regia El6abeta ru 47. cad poştal 05C013. seda5, BucureşU. Romäa
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răspunzătcri de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia ťinalizarea iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia înlocuirb exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul locaiităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţblor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăńlor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţřilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de deíńşare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

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



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.18171971946 ‚

Către: SC AVI PROD GRUP SRL

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

Referitor Ia cererea dvs. inregiiiřată Ia P.M.B. cu nr. 1817197/27.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 946/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz nr.29A, sector 2,
BucureU", conform c.u. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. in baza informaţiilor din documentMia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuń anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m, pomind din conducta GN RP
existentă în carosabilul din strada Oituz, străbate parţial carosabilul I trotuarul numerelor
impare aI străzii Oituz, până Ia imobilul situat Ia nr. 29A.

b) pe traseul Iucrării ş in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterb prezentului aviz, aveţi
obligaţia soiicitării revizuirfl avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiíor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice ş juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastite,
alveole, etc.)

c) În cazul execuiiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp fdguros, conform celor specifcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autońzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Bd Regha EIabcta iw. 47. cod poştal 050013. sectars, Bucureşti. Rom%ia
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d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CGM.B. nr. 304/2009, privind Normele de prctecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘“.

Către: SC AW PROD GRUP SRL

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

Bd. Regiia EIabeIa nr. 47, cod poştaIOSOOl3, sedor5, Bucureşti, Romăiia
TeI: 021305 55 00
hUp:iNn'v.pmbw

Nr. 1817200/947

Referitor ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1817200127.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 947128.01.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind execularea Iucrării:
„Branęament de gaze naturaie pentru imobilui situat pe str. Gheorghe Palade nr. 13, sector
2, Bucureti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiiior din đocumentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuň anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale aie deinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren đin data de 10.02.2020 a traseuiui iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3,5m, pornind din conducta de gaze
naturaie GN RP PE Dn 63mm existentă in carosabilul străzii Gheorghe Palade.
BranamentuI va fi pozat ia 0,5m faţă de Iimita din dreapta a proprietăţii situate Ia nr. 13,
str. Gh. Paiade.

b) pe traseul Iucrărü i în vecinătate traseului Iucrăńi nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
piantaţi.

3. In urma anahzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia soiicitărfl revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratoruiui domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor speciticate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
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autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
ĺ) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturfl i ldentitătii

Naţionale.
g) Prezentul aviz are termąn de valabiütate 1 an de la data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: sc General MPM Impex SRL1 str. Bascov, nr. 8-12, sect. 5, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1820329/04.02.2020
şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 1161/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: Execuţie extindere conductă gaze naturale i branament
pentru imobilui situat pe Str. Târgovitei, nr. 4 A, sectorul 5, Bucuresti", conform
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:

O 1. In baza informaUilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:
a) certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memońui tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 6.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de extindere a reţeiei de distribuţie a gazelor naturale se va executa
subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de aproximativ 12 m, din str.
Târgovitei;
Conectarea Ia reţea se va realiza În dreptul imobilului cu nr. 2 A, din str.Târgovistei;
Traseul executării Iucrării va continua până în dreptul imobilului cu nr. 4 A, ca
punct final;
Branamentui se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 3,5 m, în dreptul imobilului cu nr. 4 A;
Branamentui va fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 4 A;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbu$i piantaţi.

3, în urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) b cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabii numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

Nr. 182032911161
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conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dend ro Iogic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitedi.

Símona-Mariana POPA
DIRECTO E ECUTIV

Întocmit:
Alexandw NICOLAE

Expert
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‘ţI1jj' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Z FEB. 2020
Către: SC General MPM Impex SRL, str. Bascov, nr. 8-12, sect. 5, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1

Referitor Ia cererea dumneavoastrăînregistrată Ia PMB cu nr. 1820334/04.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1162/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea lucrării: „Executie extindere conductă gaze naturale i branament
pentru imobilul situat pe Drumul La Rosu, nr. 28 B, sectorul 6, Bucuresti", conform
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:

O 1. In baza informaţiilor din documentaţia đepusă de dumneavoastră, respectiv:
a) certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 6.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de extindere a reţelei de distribuţie a gazelor naturale se va executa
subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de aproximativ 113 m, din Drumul La
Rosu;
Conectarea la reţea se va realiza în carosabilul Drumului La Rosu, în dreptul
drumuui de servitute aferent imobflelor cu nr. 28, până în dreptul imobi)ului cu nr
28 B, ca punct flnal;
BranamentuI se va executa subteran, în carosabil, pe o lungime de aproximativ 4
m, în dreptul imobilului cu nr 28 B;
Bransamentul va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr 28 B;C b) Pe traseul executării Iucrării, mai exact în trotuarul imobilului cu nr 28 H, s-a
constatat existenţa unor arbori i arbu$i.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) In timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m între
conductă i axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform

ril
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prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpätura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorut va Iua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin

rnanevrarea utilajelor din dotare.
e) In cazul.în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,

veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi supodarea contravalorH

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insobt de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform

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

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţHlor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare materiai

d end ro Iog ic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
1) Prezentul aviz este valabil exclusiv pentru executarea Iucrărilor pe domeniul public.

Simona-Mahana POPA
DIRECTOR XE UTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert
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Red: A.N./5 ex.- 10.02.2020 - prezentul aviz a ĺost posta( pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182034311164 17

Către: SC General MFM Impex SRL, str. Basdcov, nr. 8-12, sect. 5, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană, sect. 6, Serviciul
Edilitar Avizare Amplasamente pe Domeniul Pubiic

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1820343/4.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1164/5.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „ Extindere conductă gaze naturale i branamente pentru
imobilul situat pe Str. Cărămiđăriei, nr. 58 H, sectorul 6, Bucuresti", conform

Q Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. ş planuri anexe;
b) Memońul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţeie edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 6.

2. Urmare veriflcării pe teren din data de 6.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de extindere a reţelei de distribuţie a gazelor naturale se va executa
subteran, În carosabil, pe o Iungime de aproximativ 102 m;
Conectarea la reţeaua de distribuţie a gazeior naturale se va realiza în carosabilul
str. Cărămidăriei, în dreptul drumului de servitute aferent imobilului cu nr 58 H;
Traseul executării Iucrării va co'ntinua prin drumul de servitute până Ia imobilul cu
nr. 58 H, ca punct finai;
Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil, pe o Iungime de

Q aproximativ 4 m, în dreptul imobilului cu nr. 58 H;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr 58 H;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrărü nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3. b urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emitedi prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendahstic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

l‘_____



c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii;

f) Prezentul aviz este valabil numai pentru executarea Iucrărilor pe domeniul public.

Simona-Mariana POPA
DI EXECUTIV
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Alexandru NICOLAE

Expert
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13. FERZĐÎO

Red: A.N./5 ex.-1 1.022020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 Z FF9. 207g

Către: sc Electrica Racord Instal SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura
PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Nr. 182045611166

Referitor Ia cererea dumneavoastră inregistrată Ia PMB cu nr 1820456104.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1166/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Execuţie bransament electric subteran pentru imobilulul
situat pe str. Străbună, nr. 61, sectorul 1,', conform Ceńificatului de urbanism nr., vă
comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) certificatul de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
d) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 6.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o Iungime de aproximativ 40 m,
având ca punct de manonare cablul existent din reţeaua de distribuţie a energiei
electňce dintre PT 4146 i os. Chitilei nr. 87;
Traseul executării Iucrării va străpunge trotuawl str. Străbune, pe Iatura imobilelor
cu nr impare, de Ia intersecUa cu sos. Chitilei, apoi va continua până în dreptul
imobilului cu nr. 61, ca punct final;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr 61;

b) In dreptul imobilului cu nr. 61 s-a constatat existenţa unei alveole de aproximativ 60
cm Iăţime, care conţine un arbore i vegetaţie spontană;
De asemenea, pe traseul executării Iucrării din str. Străbună, s-a constatat
existenţa unor alte patru alveole similare, de aproximativ 60 cm Iăţime, care conţin
fiecare câte un arbore i vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) In timpul executării Iucrării aveţi obligatia respectării distanţei minime de 1 m între

I i



branament i axul arbőifui situaLtn vecinătatea traseului IucrărU, conform
prevederilorSR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manuat
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

e) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţfl meteo nefavorabile.

f) In cazul în care în urma verjfjcărjlor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl,
veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

g) In cazul executiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendarĺstic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifică condiţUle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edílitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU.

Simona-Mariana POPA
DI EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IZ ŕŁ8?UZNr.1822011/1292 l

Către: SC Electrocons Proiect SRL (solicită ridicarea exemplaruiui de Ia Registratura
PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată ia PMB cu nr. 1822011/07.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1292/10.02.2020, prin care soiicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică a imobilului situat
pe str. Oxigenului, nr. 4C, jud. Iifov, (traseul de pe raza municipiului bucuresti)",
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:
a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o lungime de
aproximativ 509 m, din domeniul public aI Municipiului Bucureti;
Manonarea se va realiza în trotuarul imobilelor cu nr. impare din Drumul Intre
Tadale, în dreptul imobilului cu nr. 45 K;
Traseul executării Iucrării va continua prin trotuarui imobilelor cu nr. impare din
Drumul Între Tarlale, până Ia intersecţia cu str. Oxigenului, unde va străpunge
trotuarui imobiieior cu nr. pare, până ia iimita domeniului public ai Municipiu)ui
B ucu resti;

O Traseul executării Iucrării va continua prin judeţul Ilfov;
b) Pe traseul executării Iucrării din Drumul Intre Tarlale s-a constatat că, în trotuarul

imobileior impare există o platbandă de aliniament de aproximativ 2 m Iăţime, care
conţine arbori, arbuti i vegetaţie (gazon);
in dreptul imobilelor cu nr. impare din Drumul între Tarlale s-a mai constatat
existenţa unor spaţii verzi de aproximativ 7 m Iăţime, care conţin arbori, arbusti,
vegetaţie (gazon) si vegetaţie spontană;
De asemenea, pe domeniul pubiic aI Municipiului Bucuresti, din str. Oxigenului, s-a
constatat existenţa mai multor arbori care se găsesc în platbande de aliniament de
aproximativ 1 m Iăţime, sau în aiveoie de aproximativ 70 cm Iăţime, sau în trotuar.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
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aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de reaflzarea

proiectului (inclusiv plantare gazon).
c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoaneie fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) În timpul executării IucrărU aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 859111997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular al materialului dendrologic. Tn timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

f) Tn cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

g) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrărfl,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

h) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la HCGMB nr 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
de ndro Iog ic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
m) Prezentul aviz este valabil exclusiv pentru executarea lucrărilor pe domeniul public

din Municipiul Bucureti.

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

c-,j,ţ Expert
Red: A.N./5 ex.- 12.02.2020 - prezentul aviz a _1
http;//www.pmb.ro/institutii/pńmada/directii/directia arboń_inconsuItare/avze_arboh_in_consuItare.php
pe data de

1 3. FEB. 2020
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1822017/1293
1 Z FEB. 202ü

Către: domnul u (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP 2, şO5 Electronicii, nr. 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1822017/07.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1293/10.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea ucrării. „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul
situat pe Str. Geamandurii, nr. 27-29, sectorul 2, Bucuresti", conform Certificatului
de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, in trotuar, pe o lungime de
aproximativ 3 m, din str Geamandurii;
Manonarea se va realiza Ia BMPM 32A, din dreptui imobilului cu nr 27-29;
De asemenea, În reţeaua de distribuţie a energiei electrice existentă pe str.
Geamandurii, mai exact, Ia stâlpul dintre imobilele cu nr, 25 i 27, se va realiza o
trecere din Iinia electrică aeriană în linie electrică subterană;

b) Pe traseul Iucrării i in vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti plantaţi.

O 3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resrectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) ĺn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrăršlor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
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d) Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

d end ro Iog ic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

$imona-Mariana POPA

DIREC,WţEXCUTIV

Tntocmit:
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r PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182172311295 (1810541,1812537,17960421113,347,13145) I iz FEB 202
Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL - prin d-na
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străziIor - Str Domniţa Ancuta nr. 1, sector 1

— solicită ridicarea

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1796042/26.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13145/27.11.2019, completate cu documentaţflle înregistrate Ia P.M.B. cu nr.
1810541/08.01.2020, 1812537/14.01.2020, 1821723/07.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
113/09.01.2020, 347/15.01.2020, 1295/10.02.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
str. Asău nr. 6, sector 6", conform C.U. nr. vă comunicăm
următoarele:

În baza infonnaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector;
fl aviz emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 44m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str Constantin Titel Petrescu,

apoi prin spaţiu verde bloc din str. Constantin Titel Petrescu nr. 3, spaţiu verde aerisit, prin
carosabilul str Asău, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţfl;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărü Iucrări aveţi obhgaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
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— c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţhlor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor ş înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECTOR Ę?łW
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182173311296 (1810543,1812535,17968461112,346,13144) I

Către : SC DFS PROJECT REŢELE SRL - prin d-na — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1796046/26.11.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr 13144/27.11.2019, completată cu documentaţiile înregistrate ia P.M.B. ou
nr. 1810543/08.01.2020, 1812535/14.01.2020, 1821733/07.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 112/09.01.2020, 346/15.01.2020, 1296/10.02.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
os. Andronache nr. 221, sector 2", conform C.U. nr. vă comunicăm
urm ătoarele:

1. Tn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul os. Andronache,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţH;
c) iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul Fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeie ediĺŕtare subternne. Condŕţü de ampiasare.

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

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
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răspunzători de eventualeíe pagube produse (a condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocutńi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

fl Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 prívind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţhlor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiiíe de lucru pe timp friguros, conform ceíor specifícate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 22011904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărh i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor si înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- A
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1821739! 1298(1810538,1812530, 17960471115,344,13143)I „

Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — prin d-na — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1796047/2611.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13143/27.11.2019, completată cu documentaţflle înregistrate Ia P.M.B. cu nr.
1810538/08.01.2020, 1812530/14.01.2020, 1821739/07.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
115/09.01.2020, 344/15.01.2020, 1298/10.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cap. Marcu
Zamfir nr. 13, sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentw Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Cap. Marcu Zamfir,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţH;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărh nu există spaţii verzi í arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulteňor emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuińi avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul admínistratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ęi execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
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ł d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i inscrisurilor

cuprinse in documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterb.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1783777/1820759111785/1220 1Z FER2BZg
Către: Domnui
(Str. A sector 2, Bucure$i)

Spre şthnţă: ADP Sector 2 - Şos. Eĺectronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1783777117.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11785118.10.2019, comptetată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1820759105.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1220/06.02.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Alimentare cu energie electrică pentru imobilului situat

r pe strada Comamic nr.31, sector 2, Bucure$i", conform C.U. nr.
vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Noťificărü nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului Iucrării conform
infarmaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 25mI (12m domeniu public), având ca
punct de pornire LEA JT existent pe trotuarul numerelor pare aI străzii Comarnic,
traversează carosabilul i trotuarul numerelor impare până Ia un BMPT 16A, amplasat Ia
Iimita de proprietate cu domeniul public, încastrat în gard ce urmează să alimenteze
imobiIuI situat Ia nr, 31 pe str Comarnic.

b) In dreptul imobilului situat Ia nr, 31 pe strada Comarnic se regăsesc un număr de 3 arbori
în alveolă.

ţ2 3. In urma anabzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) b situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edi/itare subterane, Condiţii de amplasere.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

Bd. Regiia EIabeta nr. 41. cod poştal 050013. soct&5. Bucumşti. Romăda
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dotare.
d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

räspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărh, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudich
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalitâţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţblor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărb i
pentru respectarea condiţhlor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.182016111159

Către: Domnul

-

(solicită ridicarea exemplaruĺui de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucureşti)

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia RM.B. cu nr. 1820161/04.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1159/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărh
Racord canai din reţeaua existentă pe domeniul pubiic i extindere reţea de alimentare cu
apă în interiorul proprietăţii beneficiarului de Ia branşamentul existent, pentru imobilul
situat pe str. Gorunului nr.35, sector 1, Bucure$i", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiflcărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, având ca punct de pomire reţeaua
publică de canalizare existentă in carosabilul străzii Gorunului i va racorda imobilul situat
Ia nr. 35.

b) La Iimita din stânga a imobilulul situat Ia nr, 35 pe strada Gownului se află un arbore in
alveolă

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

r AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia soiicitărH revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrări!or.

b) În timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
săpătură i axul f]ecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediliiare subterane, Condiţii de ampĺasare.

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

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicuiar aI materialului dendrologic sunteţi
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirH exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor ań. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminue2e
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului aucuresti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
S' -Ma ana POPA

i “ ž( Íntocmit:
Exp. Ancdru

1 7. FEB. 2020
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

20. 118.2020

Către :SC GENERAL MPM IMPEX SRL
(Sirada Bascov nr.8-12, secior 5, Bucuresti)

r

Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Servicii Publice -

Sistem Informaţional Grafic
(Sos. Mihai Bravu nr.426, sector

Serviciul Utilităţi Publice i Implementare

3. Bucureti)

Nr. 1820327/1160

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1820327104.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1160105.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Extindere conductă gaze naturale i branamente pe strada Moţilor, Str. Moţilor, Sector 3,
Bucureti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

a) În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
b) C.U. nr. i planuh anexe;
c) Memoriului tehnic;
d) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) plan de coordonare reţele edilitare;
g) aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice Sector 3;

Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o Iungime de
23m, pornind din conducta existentă PE100SDR11 Dnl25mm, traseul continuă pe strada
Moţilor i alimentează pńntr-un bransament de 2m imobilul situat Ia nr. 12A pe strada
Moţilor.

b) in apropierea traseului se află un arbore ce este situat în dreptul imobiIului situat Ia nr. 14
pe str. Moţilor.

2. In urma anahzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicităńi revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m intre
conductă i axul arborelui situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 ReţeIe edilítare subterane. Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţűlor din teren care să nu distrugă sístemul radicular aI
materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri đe protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
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trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudich
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţflor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

i) Beneficiawl, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- na POPA

% Întocmit:
Exp. AncaAIeaQdu

17. FEB. 2020
Red:AA/3ex-14.02.2020 - prezentul aviz a iost postal pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

20. FEB. 2020
Către: SC GENERAL MPN IMPEX SRL
(Str. Bascov nr. 8-12, sector 5, Bucuresti)

Spre ş[iinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

PS3-Direcţia Servicii Pubiice -.Şos. Mihai Bravu nr428, sector 3, Bucuresti

Nr. 182033/1163

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1820339/04.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 1163/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
Deviere conductă gaze naturale RP PE Dn 250mm i branament RP PE dn 32mm pe
Strada Postăvarului, Strada Cođrii Neamţului, pentru sector 3, Bucure$i", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoareie:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea NotificărH nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;
f) avizui de traseu emis de Direcţia Servicii Publice- 53;

2. Urmare verifjcării pe teren đin data de 10.02.2020 a traseuiui iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea noii reţele de gaze naturale RP PE Dn 250mm, pentru terenul din Str. Postăvarului
nr, 13 se va executa subteran, pe o Iungime de aprox. 84m, pornind din punctui de cuplare
ce va fi executat in domeniul public, pe trotuarui străzii Pastăvaruiui, continuând pe acesta
până in apropierea străzii Codrii Neamţului. Traseul branamentuIui va străbate trotuarul
str. Codńi Neamţuiui pe o Iungime de 62 m.

b) In apropierea traseului Iucrărilor, Ia Iimita terenului delimitat cu gard situat pe Postăvarului
nr, 13 există arbori situaţi Ia o distanţă mică de trotuarul străzii Postăvarului respectiv
trotuam str. Codrii Neamţului.

3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări aie proiectuiui, uiterior emiteńi prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) in timpul executărű Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m intre
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţ&e edi!iiare subterane. Condiţii de amp!asare.

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura se va executa manual sau

Bd, Regwia Eusabeta rr 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucuroşti, Rom&ia
TeI: 021.305.55.00
http:(Wn.nv,pmb.ro



DIRE XECUTIV,
Si aPOPA

Întocmit:
Exp. Anca

17. FEB. ÎÜ2

Red:A&/3ex.-14.02.2020 - prezentul avz a iost postat pe site-uI PMB
pe dala de

Bd. Regiia Elabea rr 47. cod poştal 050013, seci5, Bucureşti. Rna

TeI 021.305.55.3
h1piMww pmb rn

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) In cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrărü, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaUa refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fzice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autodzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de inírastructură (tehnico-edüitare i
stradale) de pe teńtoriul Municipiului Bucureti'.

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) ln baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

L 1). tLŁţ LUZU

Către SC FAVEO CONSULTING SRL
(Str. Bascov nr.8-12, sector 5, Bucuresti)

Spre ştiinţă: -Administraţia străziior
(Str. Oomniţa Ancuta nr. 1, sector 1)

-PS3-Direcţia Servicii Publice - Serviciul Utilităţi Publice i Implementare
Sistem informaţionai Grafic
(os. Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucuresti)

Nr. 1820379/1165

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1820379/04.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1 165ĺ05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Extindere conductă de gaze naturale pe strađa Popa Stoica Farca până in dreptul
imobilului cu nr. po$aI 39, sector 3, Bucure$i", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

a) În baza informaţiilor din documentaţia depusă de đvs., respectiv:
b) C.U. nr. i planuń anexe;
c) Memoriului tehnic;
d) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
e) Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) plan de coordonare reţele edilitare;
g) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector;
h) avizul de traseu emis de Direcţia Servicii Publice S3;

1. Urmare verificării pe teren din đata de 10.02.2020 a traseuiui
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de extindere conductă de gaze naturale se va executa subteran, pe o Iungime de
39m, punctul de cuplare fiind pe Calea Dudusti. Bransamentului va avea o Iungime de 3m

va alimenta imobilul situat pe str, Popa Stoica Farca nr.39.
b) pe traseul Iucrăńi i in vecinătate traseului Iucrähi nu există spaţii verzi sau arboŔ/arbu$i

plantati.

Iucrării conform

2. În urm analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirfl avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

Bđ. Regra Ekabeta rw. 47. cod poşial 05C013, sector 5, Bucureşti. Romăiia
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— completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este vaiabil numai insoţit de acardul administratorului domeniului puhlic in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, canform celor speciticate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe tehtoriul Municipiului Bucureti'.

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

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

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

!ntocmii:
Exp. Anca,adru

1 7. FED. 2U2Ü
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

20. FEB. 2620

Către: domnul i (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMN)

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului public i Dezvoltare Urbană, sect. 6, Serviciul
Edilitare Avizare Amplasamente pe Domeniul Dublic

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1820943/05.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1225/06.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea iucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică a imobilului situat
pe drumul Osiei, nr. 18-28, sectorul 6", conform Certificatului de urbanism nr., vă
comun!căm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia đepusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuîeşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) PS6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 7.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate antehor, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 300 m, dintre care aproximativ 225 m pe domeniul public;
Manonarea se va realiza în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 488-490, din blvd.
Iuliu Maniu, Ia intersecţia cu Drumul Osiei;
Traseul executării Iucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr, pare din
Drumul Osiei, va subtraversa căile de acces aferente imobilelor cu nr. 488-490, din
bivd. luliu Maniu, iatura din Drumul Osiei i nr 8-16 din Drumul Osiei, până ia
imobilul cu nr. 18-28, ca punct final;

b) ĺn dreptul imobilului cu nr. 488-490 din blvd. luliu Maniu s-a constatat existenţa a() două platbande de aliniament, de aproximativ 60 cm Iăţime, care conţin vegetaţie
(gazon);
De asemenea, în dreptul imobilului cu nr. 488-490, din blvd. Iuliu Maniu, pe Iatura
din Drumul Osiei, s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, de
aproximativ 1 m Iăţime, care conţine arbuti i vegetaţie (gazon).

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde fectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările

I I
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şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic

(arbusti) sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo
nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirií exemplareior uscate şi suportarea contravalorU
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

h) Beneficjarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU.

Simona-Mariana POFA

DIRECTO EXECUTIV

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Exped

1 7. FEB. 2020
Red: A.NJ5 ex.- iLt.02.2O2O

- prezentul aviz a íost postat pe site-ul PMB

pedatade
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Medíu

20. FEB. 2020

Către: domnul ‚nlicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1820947/5.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1226/06.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică a imobilului situat
pe blvd. Timisoara, nr. 58 M, sectorul 6", conform Certificatului de urbanism nr., vă
comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaUa depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Cer[ificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memohul tehnic;
c) Ciasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 7.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiior din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o lungime de
aproximativ 180 m, dintre care aproximativ 115 m pe domeniul public, din str.
Moineti;
Manonarea se va realiza la postul de transformare din incinta imobilului cu nr 63
A, din str. Moinesti, apoi traseul executării Iucrării va continua prin trotuarul
imobilelor cu nr. impare din str. Moineti, va subtraversa căile de acces aferente
spaUului comercial de Ia nr. 63, până Ia nr. 58 M, din blvd. Timisoara, Iatura din str.
Moineti, ca punct final;
BranamentuI va fi pozat la Iimita din stânga a imobilului cu nr. 58 M;

b) In dreptul imobilului cu nr. 58 M, cât ş pe traseul executării Iucrării, s-a constatat
existenţa unor alveole de aproximativ 60 cm lăţime, care conţin arbori ş vegetaţie
(gazon);
De asemenea, pe traseul executării Iucrării, în dreptul spaţiului comercial de Ia nr.
63, din str Moinesti, s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, de
aproximativ 2 m Iăţime, care conţine arbusti i vegetaţie (gazon).

3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) b situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

Nr. 1820947/1226
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administrarea spaţfllor verzi diHntraviIaruI IocalitĘíor, repiibBcată, cüdificăTFe

şi completările ulterioare, persoaneie fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiiior verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
d) In timpul executărfl Iucrărfl aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între

branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseuiui IucrărU, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) In dreptul arborilor dín vecinătatea traseuluí Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizănd o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri

de protejare a materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurui trunchiuiui arborüor şi rănirea/ruperea ramuriior arboreiui prin

rnanevrarea utilajelor din dotare.
f) In cazul în care este secţionat sistemui radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventuaieie pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) In cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseuiui Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucw pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr. $ la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normeior pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucure$i".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, iit, b din Anexa 1 ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material

d e nd ro Iog ic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

Ľ. vnrŕ
ÍW• DIREC#' )%
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Alexandru NICOLAE
Expert

Red: A.N./5 ex.- 1'.O2.2O2O - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
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‘‘1' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

2 . FŁ6. z'iżO

Către: domnul

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră inregistrată Ia PMB cu nr. 1817183/27.01.2020 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 949/28.01.2020, completată cu documentaţia inregistrată Ia PMB cu nr.
1823159/11.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1389/12.02.2020, prin care sohcitaţi avizul de
speciaitate privind executarea lucrării „Executare branament de apă potabilă ęi racord de
canalizare pentru imobilulul situat pe str. Carpenului, nr. 3, sectorul 1", conform
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaHilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 9 m, având ca punct de conectare reţeaua de distribuţie a apei potabile din str.
Carpenului, aflată in dreptul imobilului cu nr. 3;
BranamentuI va fi pozat Ia limita din stânga a imobilului cu nr. 3.
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 7 m, având ca punct de conectare reţeaua de canalizare din str. Carpenului,
aflată în dreptul imobilului cu nr. 3;
Racordul va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 3.

b) In dreptul imobilului cu nr. 3 s-a constatat existenţa unei alveole, de aproximativ 50 cm
Iăţime, care conţine un arbore si vegetaţie (gazon).

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) În timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m intre
branamente i axul arborelui situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau

Nr. 181718311823159/94911389
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al

materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din

dotare.
f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
g) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

h) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autońzarea, coordonarea execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărü i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

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

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

1*

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./4 ex.- W.02.2020 - prezentui aviz a fost postat pe site-ul PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC GINICON SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1818736/30.012020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1047/31.01.2020, prin care solicitaţi avizul de speciatitate privind executarea Iucrărü
»Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Neajlovului nr. 52, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 11 m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str Neajlovului, perpendicular,

până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a prophetăţfl;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă ş axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeie edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să nu distwgă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor matedale în juwI
trunchiului arbońlor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dota re.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
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!nlocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:PRJ4ex.- 17.02.2020 - prezenlul aviz a fast pastal pe site-ul PMB
pe data de

I J

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 prívínd reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiíicările şi
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numaí insoţit de acordu( adminístratoru(ui domeniului public în
care se specifică condiUile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i inscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterH prezentului aviz.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
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f PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC MARNA SOC COM SERV SRL — solicîtă ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. E(ectronicä nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1818804130.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1048/31.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
»Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Oorin Pavel nr. 15, sector 2",
conform C.U. nr, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilítare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
fl avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 200m;
b) Iucrarea se va executa din Pfl 3509 existent în spatele btocutui T 31 C din str. Inginerflor

Tei, continuă prin trotuarul aleii aferente blocului T 30 C din str Inginerilor Tei, apoi prin
trotuarul nr. pare aI str. Inginerilor Tei, subtraverseză str. Dorin Pavel, continuă prin
trotuarul nr. impare aI str. Dorin Pavel, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente
blocurilor din vecinătatea traseului lucrării.

r

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
ob!igaţia sohcitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obbgaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţŕi de ampíasare.

c) În dreptul arboriior din vecinătatea traseului IucrărH, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendro!ogic. În timpul Iucrădlor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

Ier
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DIRE
Simo

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

2a1Jd

Red;PR/4ex.- 17.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
• pe daia đe

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabüe.

e) în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori af]aţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventuaieior prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.

fl Conform prevederilor ad. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoaneie fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritodul Municipiului Bucuresti".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţblor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru eactitatea ş veridicitatea datelor şÍ înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterh prezentului aviz.

j} Prezentul aviz are termen de valabilitate lan de Ią data emiterii.

.
-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 181885111824411/108411490 26. FEB. 2']iU
Către: domnul

‘1 -. -

(solicită răspuns pe e-mail Ia adresa . -

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardui Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră fiiigistrată Ia PMB cu nr 1818851/31.01.2020
şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 1084/3.022020, completată cu documentaţia înregistrată Ia
PMB cu nr. 1824411/13.02.2020 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 1490/14.02.2020 prin care

O
soiicitaţi avizul de speciaiitate privind executarea Iucrării „Executarea bransamentului
eiectric pentru imobilui situat Ia adresa str. Pietroęiţa nr. 34, sectorul 1, Bucuresti",
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti;
d) Avizele/acordudle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.02.2020, a traseuiui Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o Iungime de aproximativ 24 m,
dintre care 12 m pe domeniul pubiic, având ca punct de mansonare stâlpul din
dreptul imobilului cu nr 32, aferent reţelei de distńbuţie a energiei electhce din str
Pietroiţa;
Branamentui va fi pozat ia iimita din dreapta a imobilului cu nr 34;

b) In dreptul imobiluiui cu nr 34, cât i pe traseul executării Iucrării din dreptul
fl imobilului cu nr. 32, din str Pietroiţa s-a constatat existenţa a două platbande de

aliniament, de aproximativ 1 m Iăţime, care conţin trei arbori i vegetaţie (gazon).
3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentuiui aviz,
aveţi obiigaţia soiicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intravilanul iocaiităţilor, republicată, cu modificările
şi compietările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obiigaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) Tn timpul executării iucrării aveţi obiigaţia respectării distanţei minime de lm între

I tilBd. Reoina EJjsabeta nr. 47. cod nnsfal 050013 spclnr 5 Riw,imęt, Prvnnin



branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual

sau utüizând o tehnologie adaptată condiţiűor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular al materialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborüor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin

manevrarea utilajelor din dotare.
f) Tn cazul În care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

g) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea fucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării,

veţi avea obligaţia înlocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

h) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

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

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

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la HCGMB nr 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării

i pentru respectarea condiţfllor din aviz.
k) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

SimQntflna POPA
DËCInYECUTIV

z

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- 18.02.2020 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

pe data de
2 O FEB. 1)1Ü
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- PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

7 . FEB. Î'J20

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr 1820544/04.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1171/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Emancipării nr. 18 A, sector 2",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

ĺn baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeie/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare;
e) avizui favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020 a traseului iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 6m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Emancipării,

perpendicular, până ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţh;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
d)

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiHonat de respectarea următoarelor condhii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. CondijVi de emplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manuai sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
mateńaluIui dendrologic. in timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurui
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazui în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicH
produse prin prăbuşirea acestora.

ia
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f) Conform prevederilor art. 5, (1Ł h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificăhle şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaUlor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc,)

g) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anu(ui ca(endaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform ceior specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr. 304í2009, privind Norme(e de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.

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

DIRECŢOR EXE4VTIV,
Simo ‘‘Mar Qa.P A

f -

Întocmít:
Exp. Roxana PARASCA

*

‘!

20. FF8. Z'JíÜ

Red:P.R./ąex.- 17.02.2020 - prezenlul aviz a fosi postal pe siIe.uI PMB
pe data de
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k PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

24. FEB. 2]2O
Către : SC ELECTROTEST SRL

—
pr

de Ia registratura PMB
— solicită ridîcarea exemplarului

r

Spre ştiínţă:
• Administraţia străzilor - Str. Domnia Ancuţa nr. 1, sector 1
• AĐP Sector 1 - B-dul Poiîgrafiei nr 4, sector 1

Iaiil

Nr. 1820946112271

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1820946/05.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1227/06.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrărií
AIimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Barajul Arges nr. 8 A, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notif]cării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Admintstraţia Străzilor;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 547m;
b) Iucrarea se va executa din cablul existent in trotuawl Intrăńi Gheorghe Simionescu Ia

intersecţie cu Intrarea Catedrei, continuă prin trotuarul nr. impare aI Intrărü Gheorghe
Simionescu, apoi prin trotuarul nr. impare aI str Nicolae G. Caramfil, subtraversează
Intrarea Cretei, Intrarea Scoala Herăstrău, prin trotuarul nr. pare aI Intrării Gliei, până Ia
aproximativ 62m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii i pe proprietate până Ia noul
post trafo proiectat;

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor

b) In timpul executărü Iucrăň aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul

trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzătoň de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care în urma verificărilor ulteňoare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului.
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

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

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
supraf&ele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
afveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia IucrărH i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor ş înscrisurilor

cuprinse în documentaUa ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
m) Prezentul aviz are termen de vaIabiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTO CUTJV,
Simon »Ş',_ PA

* - Întocmit:
-

Exp.RoxanaPARASCA

\ ‘Jn

*

2OFEB 11

Red:P.Rj5ex.- 1802.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hUpJtw.pmb rolinstitutii/prĺmahaidirectiíídirectia_mediujavjn arbori in consultare/avize ajtori in cansultare.php ‚ pe data de

Bd ReoLna Elisabeta nr 47. cod Dostal 050013. sector 5. Bucuresb. Románia



1,

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: sc Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 2, os. Electronicii, nr 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1822670/10.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1340/11.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea )ucrării „Execuţie bransament gaze naturale pentru imobilul situat
pe str. Cazacu Mihail, nr. 6, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă
comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notil9cării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acorduńie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 3,5 m, având ca punct de conectare reţeaua de distribuţie a gazelor
naturale, aflată în dreptul imobilului cu nr. 6, din str. Cazacu Mihail;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 6;

b) În dreptui imobilului cu nr. 6 s-a constatat existenţa a trei platbande de aliniament,
de aproximativ 50 cm Iăţime, care conţin arbori, arbuti i vegetaţie (gazon).

3. În urma anaHzei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

r AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

b) La Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectuiui (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările uiterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) În timpul executării IucrărU aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
între branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor 5R 8591/1997 Reţele edilitare subterane, condiţii de amplasare.

e) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

.ao*
dD.

Nr. 1822670/1340 2& FEB. flZO

Clkt „A7 :.Ą q.dnręnhq.,....%. t o



radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţí
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentu? aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate in Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
de nd ro (ogic.

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

Simona-Mariana POPA

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

20. FED. 2')iO
Red; A.N./5 ex.- 1ŞO22O2Q - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

—24FE84Jzg
Nr. 182266711341

Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr4, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată iPcu nr. 1822667110.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1341/11.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „ExecuUe bransament gaze naturale pentru imobilul situatpe Str. Hulubiţei, nr. 31, sectorul 1, Bucuresti', conform Certificatului de urbanism
nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizel&acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 1.

2. Urmare verificării pe teren din đata de 13.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, in carosabil ş trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 3,5 m, din str Hulubiţei;
Conectarea Ia reţea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 31;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 31;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti piantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiUile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
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d end ro Iog i c.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterií

Simona-Mariana POPA
OIRECTO

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

20. FEH. 1')2O

Red: A.NJ5 ex.-'78402.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

la data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1822660/1342 2& FEB. 2)2O

Către: sc Avi Prod Gwp SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr 1822660/10.02.2020
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1342111.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea lucrării „Execuţie branament gaze naturale pentru imobilul situat
pe str. Nades, nr. 39, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă
comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 9 m, având ca punct de branare reţeaua de distribuţie a gazelor
naturale din dreptul imobilului cu nr 39;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 39;

b) Tn trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 39 s-a constatat existenţa unei alveole de
aproximativ 30 cm lăţime, care conţine un arbore;
De asemenea, în apropierea executării traseului Iucrării, mai exact în trotuarul din
dreptul imobilului cu nr. 37, s-a constatat existenţa unor alveole de aproximativ 30
cm Iăţime, delimitate de un gard de protecţie1 care conţin arbuti de talie mare.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor ań. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) Tn timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţeiminime de 1,5 m
între branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederflorSR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, condiţii de amplasare.
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d) Tn drjtuI arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

e) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

g) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noíembrie - 15 martie a anului
caiendaristic, prezentul aviz este valabU numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate in Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

1,) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ar[. 4, Iit, b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuUa Iucrărfl
í pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

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

Simona-Mariana POPA
DI L EXECUTIV

v'Ę o" )v
- ROfl

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

20. FEB. 2'JiŮ
Red: A.N./5 ex- 18.02.2020 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

pe data de

-_________________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26 FEB. 2•]20
Către : sc TOP ZONE EXCLUSIV REZIDENTIAL SRL
(Sirada Victor Brauner nr 40C-40J, sector 3, Bucuresti)

Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice-Primăria Sectorului 3
(Sos. Mihai Bravu nr 428, sector 3, Bucuresti)

Nr. 1822992/1386

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1822992/11.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1386/12.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Extindere reţelei publice de apă potabilă i canalizare până Ia imobilul din str. Victor
Brauner nr.42, sector 3, Bucuresti", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

In baza informatiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţía Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice-PS3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de extindere conductă apă potabilă va avea lungimea de 195m i se va realiza
cu Iegătură în reţeaua publică de apă potabilă Oe 180 mm P80 existentă pe str Victor
Brauner, pe un traseu ce străbate carosabilul străzii Victor Brauner până în dreptul
imobilului situat Ia nr. 42. Bransamentul de apă proiectat va avea o Iungime de 8m.
Extinderea reţelei de canalizare viitoare pe str. Victor Brauner va avea o lungime de 11 5m
i se va racorda în căminul de inspecţie aferent reţelei publice de canalizare De 400 mm
PAFSIN exitentă. Racordul de canal proiectat va avea o Iungime de lOm

b) In apropierea Iucrărilor există arbori izolaţi precum si vegetatie spontană
3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirb avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m Tntre
săpătură ş axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţe/e edüitare subterane, Condiţii de ampĺesere.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau

Bd. RegW,a EIabeta nr 47 cod poştaIDSOOl3, sedors, Bucumşli. Rome
TeI: 02130555.00
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utilizánd o tehnolcgie adaptată condiţHlor din teren care să nu distrugă sistemul radicuIaTY

materialului dendrclogic. In timpul Iucrărilor constructorui va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseuluî iucrării, veţ) avea

obhgaţia inlocuifü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv piantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor ań. 5, )il. h, din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) in cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentui aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se speciFică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teńtoriul Municipiului Bucurestr.

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitaie 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1822830/1387 24. FF8 1•J1O

Către: SC Tehnic Instal Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP 2, os Electronicii, nr. 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavo înregistrată Ia PMB cu nr. 1822830/11.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1387/12.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării•. Execuţie branament de apă potabilă i realizarea unui
racord de canalizare pentru imobilul situat pe Str. Educaţiei, nr. 16, sectorul 2,
Bucuresti", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de đumneavoastră, respectiv:

a) Certifcat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 3 m;
Conectarea Ia reţeaua de apă potabilă se va face în carosabilul str. Educaţiei;
BranamentuI imobilului cu nr 16 va fi pozat pe Iatura din str. Educaţiei;
Racordul de canaUzare se va executa subteran, în carosabii i trotuar, pe o Iungime
de aproximativ 10 m;
Conectarea Ia reţeaua de canalizare se va face în carosabilul intersecţiei str.
Educaţiei cu str. Badea Cârţan;
Racordul imobilului cu nr, 16 va fl pozat pe Iatura din str. Badea Cârţan;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti";
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Simona-Mariana POPA
DIRECTOI XECUTIV

Alexandru
Întocmit:

NICOLAE
Expert

2
Red: A.NJ5 ex-1ś02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 2)20

Ia data de

c) Nerespectarea celor menţidfi în preźtuI avizde specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) b baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dend rologic.

e) Prezentul aviz_are terrnen_de valabflitate 1 an de Ia data_emiterii.________

_______

Bd. Regina Ehsabeţa nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Sucureşü. Románia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 175657517198; 1818510/1055 16. FEB. 1JíU

CĂTRE
Dl. prin d-na

B-dul nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ et. ‚ ap. ‚ sector

(str, Petre S Aurelian nr. 23, sector 1)

Spre $iinţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756575/18.07.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 7198/19.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la
P.M.B. cu nr. 1818510/30.01.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 1055/31.01.2020, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării .‚Bransament apă ş racord
canalizare a imobilului nr. 23 situat pe str. Petre 5. Aurelian, sector 1tţ, conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. ş planuri anexe;
b) Memoriu Justiflcativ
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucuresti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 23.08.2019 ii traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa în carosabil până la Iimita proprietăţii pe o lungime de 7m -

racordul de canalizare ş 9m - racordul de apă potabilă, fără afectarea vegetaţiei
existente în vecinătatea imobilului.

b) s-a constatat că lucrarea se execută prin traversarea parţială a carosabilului străzii
Petre 5. Aurelian în dreptul imobilului nr. 23, până în incinta proprietăţii Ia
distanţa de lm faţă de limita acesteia.

c) In apropierea traseului există material dendrologic (1 ex. Jugląns nigra i 1 ex.
Prunus sp.)

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii:

I i



a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului

aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei
luerărilor.

b) In tirnpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei rninirne de ĺrn—
1.5m între canalul de amplasare a çonductei de apă sau canalizare i axul
fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR
8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării. săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructoru] va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea
pământului sau altor materiale în juruL trunchiului arborilor i rănirea/ruperea
ramuriíor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor)
se constată uscarea sau prăbuirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului
lucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate i suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuirea acestora.

f) Conform prevederilor art 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. republicată. cu
modificările i completăńle ulterioare. persoanele fizice i juridice au obligaţia să
nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţiilor
verzi (platbande. pastile. alveole. etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic. prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe tirnp friguros. conform
celor specificate În Anexa nr.3 la NCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
‘Normelor pentru avizarea, autorizarea. coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conforrn art. 4. lit, b din Anexa I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

i) Beneficiaru]. respectiv executantu] lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defriare sau toaletare materia)
dendrologic.

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

DIRECTGŘ E?ďCUTIV,

sh;;onaeuKś
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/. Expert lŔsg/Crisüna ENA CHE

ed.: C.E../ 3ex. - 18.02.2020. prezentul a'iz a ÍbsI pnstat pe ste-,,I PMB 20, FEB. 1'JiU
hltp nnv.pmb.ronsIiIutiitpnrnaria dirvçli,fdireclia mediwavize ubod In çonuIiareavizc ajbori in çonsuliare php pe dau de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 & FEBJJ2r.

Către: SC DSF PROJECT REŢELE SRL
(soĺicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucureti)

Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Servicii Publice
(Sos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucuresti)

Nr. 1796804/1816785/13206/933

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia F.M.B. cu nr. 1796804/27.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13206/28.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1816785/27.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 933/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind execularea Iucrării „Extindere conductă gaze naturale ęi bransamente pe
Drumul Gura Caliţei nr. 51A, sector 3, Bucuresti", conform C.U. nr.4

vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memońul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de PS3-Direcţia Servicii Publice;

2. Urmare verificării pe teren din data đe 10.02.2020 a traseului Iucrării conform
řnformaţiilor din documentele enumerate anteńor, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de aprox. 180m, având ca punct de pomire
conducta de gaze naturale GN PE 100 SDR11 Dn 125mm, existentă in carosabilul din
Drumul Gura CaIĄei, traseul va continua până în dreptul imobilului situat Ia nr. 51A. Restul
conductei i a bransamentelor se află pe proprietatea benefîciarului.

b) In apropierea traseului există material dendrologic ( 2 arbori i vegetaţie spontană)
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspeclelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrăń aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
conductă i axul f]ecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevedeńlor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constwctorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

Bd. Regia EIab€ta nr 47. cod poştal 050013, sed5, Bucurflhi, Rani&iĹa
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d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl eventualelor prejudicb
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor ad. 5, lit. h, din Legea nr. 242007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele f]zice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se speciflcă condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform ceior speciflcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării ş
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1802653/1822298i i13730/1338 2 FEB 2ŐJ2P
Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL

(solicită ridicarea exemplarului de !a registrntura Primăriei Municipiului Bucuresti)

Spre $iinţă: ADP $ector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, seçtor 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1602653112.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13730113.12.2019, completată cu documentaţia
inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1822298110102.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1338111.02.2020,
prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Branament de gaze pentru
imobilul situat pe str. Virgiliu nr.61A, sector 1, Bucure$i", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. Ín baza informaţiilor din documentaţia đepusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memohul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentw Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 18m, având ca punct de pornire
conducta de gaze naturale RP/OL existentă pe aleea situată intre imobilul situat pe str.
Virgiliu 61A si blocul nr. 1OA. Traseul stăbate carosabilul i parcarea (nemarcată) i
branează imobilul situat Ia nr 61A pe str. Virgiliu.

b) In apropierea Iucrărilor, situat Iângă imobilul de pe str. Virgiliu 61A se află un scuar în care
se află arbo,i i vegetaţie spontană

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ln situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei iucrărilor.

b) In timpul executărh Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărh, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edihtare subterene, Condiţii de amplasere.

c) In dreptul arbodlor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
mateńalului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctorul va iua măsuri de protejare a
mateňalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in juwl
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arbodlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

Bd. Regra EIabota nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Buc*jreşU. Romái
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constatä uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului IucrărH, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorb eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia reťacerfl spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
comple(ările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obIigaia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe tehtoriul Municipiului Bucurestr.

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentw execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

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

Nr. 1806640/13931/123474 FEB. 2920
Către : ENGIE ROMA NIA prin ERBAŞU EDIL CONSTRUCT
(Bulevardul Mărăsesii 4-6, sector 4, Bucuresti)

Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice —Primăria Sectoruiui 3
Soseaua Mihai bravu nr 428, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1806640/19.12.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13931/20.12.2019, completată cu documentatia inregistrată Ia P.M.B, cu nr
1822029/07.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1294/10.02.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „Extindere conductă gaze naturale i branament
pentru imobilul situat pe aleea Tornadei nr.3436, sector 3, Bucuresti", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice-PS3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o Iungime de
aprox. 40m, pornind din conducta existentă pe aleea Tornadei, capul terminal fiind situat în
dreptul imobilului de Ia nr. 34-36. BranamentuI va avea o Iungime de 4m i va fi pozat Ia
Iimita din stânga a proprietăţii situate Ia pe aleea Tornadei nr. 34-36.

b) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţeie spaţiilor veizi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specitică condRflle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa

Bd. Regna EJabeta rw. 47, cod poşlal 050013, seotoc5, Bucureşti, Rom&iia
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nr.31a HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriu! Municipiului Bucuresti".

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art 4, Iít. b dín Anexa l Ia H.C.G.MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) ln baza acestui aviz nu se executä iucrări de defrişare sau toaletare materiai dendrologic.
f) Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 1 an de la data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma1i na POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1807349/182414311401411488 24. FEWT31U

Către: domnul
— de Ia Registratura

PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1807349/20.12.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.14014/23.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată
Ia PMB cu nr 1824143/13.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1488/14.02.2020, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie
electrică pentru imobilul situat pe Drumul Agatului, nr. 45-47, bloc C2 sectorul 1",
conform Certificatului đe urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Ceńificatul de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizui favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.02.2020, a traseului lucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de aproximativ 12 m, dintre care
aproximativ 7 m în trotuar (pământ) si 5 m Iegături, având ca punct de branare
stâlpul SC 15007 din reţeaua de distribuţie a energiei electrice, aflat în dreptul
imobilului cu nr. 45-47, din Drumul Agatului, ca punct final;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stánga a imobilului C2 de la nr. 45-47;

b) În dreptul imobilutui C2 de la nr. 45-47 s-a constatat existenţa de vegetaţie (gazon).
3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia ín care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederflor ađ. 5, lit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafetele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului
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domeniului public aré spiciflcăcondiţUIe de lucru pe timp friguros, conform

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

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Munícipiului Bucureti'.

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) Seneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărü

i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

f) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.

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

Sim Mariana POPA
Ô EXECUTIV

\Pţgj$

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- 18.02.2020 - prezentul aviz a fcst postat pe site-ul PMB

pe data de
20. FEB. 2320
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1815805/1823308/825/1385 2 & FF8, 7020

Către domnul' entru E-Distribuţie SA
(str. Spini nr. 8, bĺ. 43, sc.A, ap. 3, sector 4, Bucuresti)

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

Referitor la cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1815805/22.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 825/23.01.2020, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1823308111.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1388/12.02.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Bransament electric oentru imobilul situat pe strada
Aldeni nr.40, sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr.! i din 18.12.201g, vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor đin documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. â din 18.12.2019 i planuri anexe;
b) memońul tehnic;
c) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
d) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verifîcării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 26m1 (2m pe domeniul public), din stâlpul
de beton JT existent pe Iatura imobilului aflată pe partea cu bd. Petrila, până Ia un BMPM,
alimentând imobilul situat Ia str. Aldeni nr. 40.

b) In apropierea Iucrărilor, pe Iatura imobilului aflată pe partea cu bd. Petrila, Ia Iimita
trotuarului cu carosabilul se află o platbandă de aprox. lm Iăţime in care se află arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

n AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărh Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul flecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărh, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Condiţä de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţhlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic suntei
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia f,nalizarea Iucrărilor) se

Bd. Regha EI6abeta nr 47, cod poştaIO500l3, sedor5, Bucureşti. Romia
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iučáü, veţi-avea

obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicií

produse prin prăbuşirea acestora

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obłigaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv płantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederflor art. 5, 111. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)

h) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul adminislratorului domeniului public în

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa

nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiawl, respectiv executantul lucrărü, sunt răspunzăiori pentru execuţia lucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrołogic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ła data emiterii.

DIRECTOR EXECUTÎV.

Slmona- iana POPA

Exp. taadr

RedAA i3ex-1T02.2020 - prezentut aviz a fos( postat pe &te-ol PMB

htlpJMww.pmb rIinstiţutiprimariaidÉectiWdWectianedküaearbońJnconsuttareiavearbońJnconsutla,php pe data de

Bđ. Regia Etcsabcta rv 47, cod poşţaCOSOOl3, sector 5, Bucureşti. Rom&ga
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1821019112281 2r—ip

Către : D-na - prin SC EMAR TRADE CONSTRUCT SRL — solicită
ridicarea exempiaruluî de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobe$inr 5-7, sector 3

Referitor Ia cererea dvs. înregistraiă Ia P.M.B. cu nr. 1821019/05.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1228/06.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărh:
Branęament electric pentru imobilul situat pe str. Cercelus nr. 51, sector 3", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lm;
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. impare aI str. CerceIu,

perpendicular, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

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

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

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii si Identităţii

IaiiIBd. Revina Elisabeia nr 47. d oostal 050013. sector 5. Bucureşö, Romănia



Naţionale.
f) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea şi veridicitatea dateior i înscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
g) Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maýana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:PRí4ex.- 20 02.2020 - prezentul auiz a fost pastat pe sile-uI PMB
httpJlwww pmb . pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

fl9FEBEO
Nr. 1822544/1334

Către: SCANTOPRESTACTIVSRL
(soĺicită ridicarea exemplaruiui de ĺa registratura Primăriei Municipiului Bucure$i)

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

Referitor Ia cererea dvs. înreiäirată Ia P.M.B, cu nr 1822544/10.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1334111.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialhate privind executarea Iucrării
‚Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P(in viitor M.P) pe str. Saradei, Str.
Măicăne$i(tronson cuprins între str. aradei i str. Subcetate), str. Ardealului(tronson
cuprins intre str. Subcetate ęi imobilul cu nr. 16), aleea aferentă bloc C2, sector 1,
Bucuresti, cu conducte i instaatii de racordare din PE 100 SDRI1", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U, nr i planuri
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notifîcării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
fl aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 925m, având ca punct de pomire
conducta OL 4' existentă pe str. Subcetate intersecţie cu str. Ardealului (PC1), continuă
prin carosabilul str. Ardealului până Ia in dreptul proprietäţii situate Ia nr. 16( PC2).
PC3 se află în apropierea str. Subcetate i aleea de acces a blocului C2(str. Ardealului),
continuă prin aleea de acces i pe str. aradei unde va fi CT în dreptul imobilului situat Ia
nr, 90 i un CT in dreptul Sc. A(bloc C2), De asemenea pe str Saradei se va executa i
PC4, situat între imobilul cu nr 94 i sc.A.
Din dreptul scării A(bloc C2), Ia intersecţia străzilor Ardealului cu Str. Saradei, Iucrările
continuă pe str. aradei până Ia CT atlat Ia intersecţia cu str. Cireoaia. Tronsonul situat
intre strada Saradei i PC5 reprezintă Iucrările ce vor fi executate pe str. Măicăneti, până
in dreptul intersecţiei cu Str. Subcetate.

b) Pe strada Ardealului, pe partea numerelor pare există platbande cu arboii i vegetaţie
spontană, iar pe partea numerelor impare se află spaţhle verzi aferente blocului C2.
Pe strada Saradei, pe trotuarele numerelor impare i pare se regăsesc arbori in alveolă i
platbande cu arbori I arbuti
Pe strada Măicăneti, pe trotuarele numerelor impare i pare se regăsesc arbori in alveolă
i platbande cu arbori i arbusti
De asemenea, pe str Saradei, in apropierea CT situat in dreptul imobilului situat Ia nr. 90,
pe ambele trotuare se află arbori in alveolă.

Bd Regiia EJabeta rr. 47 cod pcştal 050013, sector 5. Bucureşii. RDmIa
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Pe aleea aferentă blocului C2 ce se intersectează cu str. Subcetate, se regăsesc spaţii
verzi delimitate(grădini bloc) ce conţin material dendrologic, arbori si vegetaţie spontană

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
conductä i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edi/itare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizánd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din ntravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completăńle ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţble de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220i1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autońzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturü si Identitătü

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

DIREC5DŞXţCUTIV,
Simotíń-7$ariďr*pOPA

1?
(i p 4 Intocmit

ş Exp. Adru
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

L 5 FEÜ 2üjg

Către: SCANTOPRESTACTIVSRL
(soflcită ridicarea exemp(aru(ui de (a registratura Primăriei Municipiuiui Bucure ti)

Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor - Str Domnifa Ancuţa nr 1, sector 1

-ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Nr. 1822542/1335

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.R. cu nr. 1822542/10.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1335/11.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Reabilitare reţea de distributie gaze naturale R.Pţîn viitor M.P) pe străzile: Mitropo)it
Varlaam, Qiteniei, Ocna Mures, Miercani, Mitropoiit Andrei Saguna, sector 1, Bucure$i, cu
conducte i instalaţii de racordare din PEIOO SDR 11", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucure$i;
g) aviz de traseu emis de ADP S1

2. Urmare verifjcării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2514m, după cum urmează:

Tronson 1-punctul de cup!are nr.1 i punctul de cuplare nr. 3 reprezintă Iucrările ce se vor
realiza pe strada Ocna Mures, incepând cu intersecţia str. Ocna Mure/ str. Durău, traseul
continuă pe strada Ocna Mures si punctul de cuplare nr. 3, care este amplasat in
apropierea imobilului situat Ia nr.136 ce are adresa pe Bd. Laminorului. Totodată, din str.
Ocna Mures traseul continuă pe str. Mitropolit Andrei aguna, unde se va atla punctul de
cuplare nr. 6, situat în dreptul imobiluli cu nr. 112. De asemenea, acest tronson cuprinde i
străbate Str. Miercani, incepând cu capătul terminal 8 situat in apropierea imobilului cu nr.
I11A. š capătul terminal 7 situat in dreptul imobiluluš cu nr 84 ce se află în dreptu Bd.
Laminorului.
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Tronson 2- punctul de cuplare 2 se află Ia intersecţia str. Ocna Mure cu str. Durău i

continuă pe str. Ocna Mure până Ia capătul terminal 1 ce se va afla în apropierea

imobilului situat Ia nr.2. De asemenea, acest tronson cuprinde i Iucrările ce se vor efectua

pe str Mitropolit Varlaam, cuprinse între capătul terminal 2 situat in apropierea imobilului

aflat Ia nr. 121, i capătul terminal 5 situat in apropierea imobilului aflat Ia nr. 191 pe str.

Mitropoli Varlaam. Capătul terminal 4 se va realiza pe str. Olteniei ş va fÍ situat in dreptul

imobilului situat Ia nr. 47, Iucrările vor continua pe str. Olteniei până la capătul terminal 6

aflatîn apropierea imobilului de Ia nr. 53 situat pe str. Olteniei.

Tronson3- reprezintă Iucrările ce urmează să fie executate intre punctul de cuplare 4 situat

pe bd. Laminorului in dreptul imobilului situat Ia nr. i capătul terminal 10 situat in

dreptul imobilului nr 67.

b) Pe strada Ocna Mures, pe ambele trotuare ale străzii se află material dendrologic, arbori în

alveole, arbuti precum i platbande cu vegetaţie( iarbă, veg. spontană, arbori)

Pe strada Mitopolit Varlaam, pe ambele trotuare ale străzii se află material dendrologic,

arbori în alveole, arbuti precum i platbande cu vegetaţie( iarbă, veg. spontană, arbori)

Pe strada Olteniei, pe ambele trotuare ale străzii se află mateńal dendrologic, arbori în

alveole, arbuti precum i platbande cu vegetaţie( iarbă, veg spontană, arbori)
Pe strada Miercani, pe ambele trotuare ale străzii se află material dendrologic, arbori in
alveole, arbuti precum i platbande cu vegetaUe( iarbă, veg. spontană1 arbori)
Pe bd. Laminorului, in dreptul imobilului situat Ia nr.79 respectiv nr. 67 unde se va afla în

apropiere punctul de cuplare 4 i capătul terminal nr 10, s-a constatat existenţa unei

platbande intreruptă, de aprox. lm Iăţime in care se află arbori plantaţi. De asemenea, in

dreptul îmobilului situat Ia nr. 84 pe bd. Laminorului, unde va fl situat capătul terminal nr. 7,

se află un spaţiu verde neamenajat, de aproximativ 8m Iăţime, cu vegetaţie spontană ş
arbori.
Pe strada Mitropolitul Andrei Saguna, pe ambele trotuare ale străzii se află material

dendrologic, arbori in alveole, arbuti precum şi platbande cu vegetaţie( iarbă, veg.
spontană, arbori)
Pe strada Olteniei, pe ambele trotuare ale străzit se află material dendrologic, arbori în
alveole, arbu$i precum I platbande cu vegetaţie( iarbă, veg. spontană)

3, In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
conductă i axul flecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pămántului sau altor materiale in juwl
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.
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Red&N4ex-21 022020 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB
pe data de

d) ĺn cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrdäjic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care in urma verilcărilor uiterioare (24 Iuni de Ia finalizarea iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

9) Conform prevedehlor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acardul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia iucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul Ministerului Culturii si Identitătü

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

ĺntocmit:
Exp. Anca
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‘„ n" PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1822548/1336
Z FER 2320

Către SCANTOPRESTACTIVSRL
(solicită ridicarea exemplaruĺui de ĺa registratura Primăriei Municipiului Bucureti)

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

-ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1822548/10.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1336111.02.2020, prin care sohcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
„Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P) pe străzile: Barbu Lăutaru,
Căntarului, Căpitanul Constantin, Radu Greceanu, Samuil Micu Clain, Petru Maior, Radu
Popescu, Intrarea CauIui, sector 1, Bucure$i", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
O aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;
g) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarările se vor executa subleran, pe o Iungime de 1343m, după cum urmează:
Tronson 1-Punctul de cuplare nr. 1 se execută din strada Petru Maior i străbate tot
carosabilul străzii Cântarului ş spaţiile verzi aferente blocurilor. Lucrările de reabilitare
reţea de distribuţie gaze naturale pe tronsonul 1 continuă pe străzile Radu Greceanu, Str.
Samuil Micu Clain i Căpitanul Constantin, unde pe fiecare stradă enumerată se va afla un
capăt terminal. Pe str. Radu Greceanu capătul terminal va Fi executat in dreptul imobilului
cu nr. 15, pe strada Căpitan Constantin va fi executat in dreptul imobilului cu nr. 3 iar pe
str S. Micu Clain capătul terminal se va afla in dreptul imobilului cu nr.10.
Tronson 2-Punctul de cuplare nr.2 se execută din strada Petru Maior, continuă pe Intrarea
CauIui i pe str. Barbu Lăutaru, unde un capăt terminal va Fi Ia intersecţia str. Barbu
Lăutaru cu Calea Griviţei, iar altul se va afla in dreptul blocului 21 situat pe str. Barbu
Lăutaru.
Tronson 3 reprezintă Iucrările executate pe strada Radu Popescu, de Ia punctul de cuplare
situat in dreptul imobilului cu nr. 1, continuă pănă în dreptul capătului terminal situat intre
blocurile 24(str. Barbu Lăutaru) i blocul 24A(Radu Popescu)

b) Există material dendrologic în proximitatea Iucrărilor precum i pe traseul acestora,
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reprezentând spaţii verzi aferente blocurilor, unde se afiă arbori i vegetaţie spontană,
arbori în alveolă pe str. Radu Popescu i pe str. Barbu Lăutaru.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirfl avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărh Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m intre
condcută i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbăĺgazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modihcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice ş juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţhlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurei".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

•TIV,
PA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:M.i4ex.-21 .02.2020 - pmzentul aviz a fost postat pe ste-uI FMB
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘a FEB 2020
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

DIRECTOR EXĘQVTIV, ‘c.
Simona-Maria4 POSA%, $

g3.. jĄU

/
-

Intocmit:
n 9- Exp. Roxana PARASCA

Red;P.R.I4ex.- 21.022020 - prezentul aviz a fost postal pe stte-uI PMB
pe data D

Ia

Nr. 1822664113431

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1822664/10.02:2020 şi ia D1 icfi de
Mediu cu nr. 1343/11.02.2020, prin care soiicitaţi avizul de speciaiitate privind executarea Iucrării:
‚Extindere conductă de distribuţie a gazelor naturale i branęamente pe Intrarea Bro$eni
nr. ‘1 B, sector 1", conform C.U. nr, ‚ vă comunicăm următoarele:
1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i pianuh anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notiřicării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeleĺacordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseului ?ucrărU conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 39m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă pe Intrarea Broteni, prin carosabilul Intrărü

Broteni, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a propdetăţü;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului IucrărH nu există spaţii verzi í arbori/arbuti

plantaţi,
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoar&or conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrăriior.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui caiendaristic,
prezentu( aviz este va(abii numai ínsoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradaie) de pe teritoriul Municipiuiui Bucurestľ'.

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

d) În baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic.
e) Proiectantul i beneficiawi răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i inscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat Ia baza emiterH prezentului aviz.

fl Prezentul a'i ae.ţermen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 FF8 202'J

Către: SC AW PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1822666/10.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1344/11.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Bransament de gaze naturale pentru imobiiui situat pe str. Golovita nr. 66, sector 1",
conform C.U. nr. cu prelungirea valabiIităţii până Ia data
de ‚ vă comunicăm că Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 1192611692440128.01.2019,
conform C.U. nr cu Iungimea traseului Iucrării de 9m, având
în vedere că iucrarea se execută conform C.U. nr, cu
prelungirea valabilităţii până Ia data de l vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până ia data de

i planuri anexe;
b) memoriui tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeIe/acorduriie individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Având în vedere că Iungimea traseului este de 9m i se execută din conducta existentă în
carosabiiul str Goloviţa, perpendicuiar, până ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii1 fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, conform avizului Direcţiei de Mediu cu
nr. 1192611692440128.01 .2019.

3. în urma anaiizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

c AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia sohcitării revizuirh avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

c) În dreptul arbohlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţhlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctowl va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evíta depunerea pământului sau altor materiaie în juru(
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialuIui dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

I,%i I

Nr. 1822666113441
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afłaţi în vecinătatea traseului Iucrărh, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şI
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea ęi veridicitatea datelor i inscrisurilor

cuprinse în documentaUa ce a stat Ia baza emiterh prezentului aviz.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

y41.ć .2ÄÜ1Ü

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

2

Red:P.RJ4ex.- 21.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

I**''% I

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari1na POPA

Bd. Reona Elisabeta nr. 47 cod nostal 050013 sednr & Rururesb Rnmnia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

FER 201p

c

r

Către : SC APA NOVA SA - Str. Tunari nr. 60 A, clădirea .Ştefan ceĺ Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnifa Ancuţa nr. 1, sector 1

DIRECTOR
EXTIV\\ţVp\

Simona-Mariaka POęp Intocmŕt:

anazARASCA

Red;P.RJ4ex.- 2U02.20 4wezent fost postat pe site-uI PMB

httpiiwww.pmb.ro/institutiiip iUdirecHa_mediWavize_arboriJnconsultareIavize_arbori_ín_consuItare.php pe daia de

Iaii

Nr. 1823564114321

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1823564/12.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1432/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
Branament de apă i racord canal pentru imobilul din Drumul Cavnic nr. 33, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lm branament + lm racord;
b) Iucrarea se va executa din branamentuI i racordul existent în Dwmul Cavnic (drum de

pământ) din dreptul imobilului alimentat, Ia Iimita de proprietate, perpendicular, până Ia
aproximativ 7m i 11 m faţă de Iimita din partea dreaptă a propńetătii, pe proprietatea
imobilului din Drumul Cavnic nr. 33;

c) pe traseul Iucrăńi i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de resnectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Proiectantul i beneficiawl răspund pentru exactitatea i veridicitatea datetor i înscrisurilor

cuprinse în documentaUa ce a stat Ia baza emiterfl prezentului aviz.
f) Prezentul gterrnen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

fld Renina Flisabeta nr 41 cnd nnstal 050013. sedor 5. Bucums. Ramânia
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.11Ij PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 182356611433
o rtu 107g

Către: SC Apa Nova Bucuresti SA, str Tunari, nr. 60A, et. 6-9, sect. 2, Bucuresti

Spre ştiinţă: ADP 2, os. Electronícii, nr. 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1823566/12.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1433/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea iucrării: „ Execuţie branament de apă potabilă ęi racord canalizare
pentru imobilul situat pe Str. Podul Vadului, nr. 37, sectorul 2, Bucuresti", conform
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 8 m, pe str. Drumul Vadului;
Conectarea Ia reţea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 37;
BranamentuI va fi pozat la Iimita din stânga a imobilului cu nr. 37;
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime
de aproximativ 6 m, pe str. Drumul Vadului;
Conectarea Ia reţea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 37;
Racordul va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 37;

b) Pe traseul lucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arboriĺarbuti plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse I a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor speciflcate în Anexa nr 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de

ľ-.
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protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material

d e nd ro Iog ic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

SimąMsipna FOPA
DI$tTQR*ĘCUTIV

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

%4 oL'm
Red: A.NJÖ ex.- Z42.2O2O - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

Ia data de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47. wd poştal 050013, sector 5, Bucureşb. Romănia I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘z
Nr. 1623731/1435 ZO,p

Către: S.C. E-Distributie Muntenia S.A.
(solicită ridicarea exempĺarului de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucureti)

Spre şthnţă: ADP Sector 1 - B-duĺ Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1823731/12.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1435/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. RotauIui nr.6, sector 1,
Bucureti", conform C.U. nr ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren đin data de 19.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOOm, având ca punct de pornire
PT5225 (CD480) existent în trotuarul numerelor pare aI străzii RotauIui, Ia intersecţia cu
str. ŢintauIui, continuă prin trotuarul numereior pare aI str. RotauIui, subtraversează str.
SutauIui până Ia noul FDCP ce va fi amplasat Ia Iimita de proprietate aI imobilului situat Ia
nr. 6 pe str. RotauIui.

b) Pe trotuarul numerelor pare aI străzii RotauIui, Ia Iimita gardului proprietăţii situate Ia nr. 2
se află un arbore.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

n AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lmîntre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Condiţii de amplasare.

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

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regiia EIabeta ru 47, cod poşlal 050013. sedors. Bucureşli. ROm&iia

TeI: 021.3055500
hflp:JA*n.nv.pmb.m



DIREĘQItEKECUTIV,

gĄ1ů 9îüiü

Exp. Anca

Red;AAJ3ex.-20.02.2020 - prezenlul avíz a fost postal pe site-uI PMB

pe data do

Bd. Regna Elsabeta nr. 47. cod poştal 05C013, sector 5. Bucureşti, Româi

TeI: 021 .35 55.00
http/Jwvnąpmbro

i) ĺn cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obflgaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificärile şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiuile de Iucru pe timp friguros, conform celor specifîcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia !ucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe tehtodul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul avi2 de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiitor
verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrärii, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toa!etare material dendrologic.
JL Prezentul aviz are termen devalabilitate 1 an de Ia data emiterii.

_________

an dai



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1823736118268131143711688 2c FEg 2D10
Către: SC E-Distributie Muntenia SA (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura
PMB)
Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poiigrafiei nr. 4, sector 1, Bucure$i

Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1, Bucuresti

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1823736/12.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1437/13.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată ia
PMB cu nr. 1826813/19.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1688/20.02.2020, prin care
soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrării „Execuţie alimentare cu energie

CD electrică pentru imobilul situat pe str. Izbiceni, nr. 183 A, sectorul 1", conform
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiiior din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certiflcatul de urbanism nr. i pianuri anexe;
b) Memoriui tehnic;
c) Clasarea Notifĺcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1;
f) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 21 .02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 235 m, din domeniul public, având ca punct de mansonare reţeaua de
distribuţie a energiei electrice, aflată în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 2, aI str.
Caicarului, pe Iatura din str. Nataţiei;
Traseul executării Iucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. pare, din str

C Nataţiei i trotuarul cu nr. pare, din str. Luptătorilor, până Ia intersecţia cu str.
Izbiceni, unde va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare, până Ia imobilul cu
nr 183 A, ca punct flnal;
Bransamentul va fi pozat Ia iimita din stânga a imobilului cu nr. 183 A;

b) În trotuarul din dreptul imobilului cu nr 183 A s-a constatat existenţa unor aiveoie,
de aproximativ 2 m Iăţime, delimitate de un gard de protecţie, care conţin arbori,
arbuti i vegetaţie (gazon);
Pe str Izbiceni s-a constatat existenţa a două platbande de aliniament, de
aproximativ 5 rn Iăţirne, respectiv, 115 m Iăţime, care conţin arbori;
De asemenea, în trótuarui executării Iucrării din str. Izbiceni, Luptătorilor i Nataţiei
s-a constatat existenţa unor platbande de aliniament i alveoie, de aproximativ 40
cm Iăţime fiecare, care conţin arbori, arbu$i i vegetaţie (gazon).

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

I,Ů'iiIfl n..;.... ti;,k,,b-. ...A7 flř1j111



a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor ar[. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Asđel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) În timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între
branament i axui arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. CondiţU de amplasare.

e) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

f) in cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia Finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărH
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU.

Red: A.N./6 ex.- 21.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Simona-Mariana POPA
EXECUTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Bd. Regina a,sabeta nr. 47. cod poştai 050013, seđar 5. BucureşU, Românża



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2
Nr 1823735/1438

Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura
PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1, Bucuresti
ADP 2, os. Electronicii, nr. 44, sect. 2, Bucuresti

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1823735/12.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1438/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul

O situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 198, sectorul 2", conform Certificatului de
urbanism nr., vă comunicăm următoareie:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor;
f) Avizul favorabil emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 140 m, având ca punct de manonare întreruptorul nou proiectat al PT
4493, din trotuarul aflat în dreptul imobilului cu nr 220, din str Mihai Eminescu;
Traseul executării Iucrării va continua prin trotuarul imobilelor pare din str. Mihai
Eminescu, va subtraversa str. Toamnei, va străpunge din nou trotuarul imobilelor

Q cu nr, pare din str. Mihai Eminescu, până în dreptul imobilului cu nr. 198, ca punct
flnal;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 198;

b) Pe traseul executării Iucrării, în trotuarul imobilelor cu nr. pare aI str Mihai
Eminescu, s-a constatat existenţa unor alveole, de aproximativ 45 cm Iăţime, care
conţin arbori.

3, În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia tn care apar mođificări ale proiectufui, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
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pastile, alveole, etc.)
c) In timpul executărfl lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între

branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

e) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) ĺn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

g) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
de nd ro Iog ic.

k) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
1) Frezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTO EXECUTIV

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1823734/1439 2020

Către: S. C. E-Distribu ţie Muntenia S.A.
(solicită ridicarea exempĺaruĺui de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucureti)

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1823734112.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. prin care soltcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Aiimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Leandrului nr.40, sector 1,
Bucure$i", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

i, In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului Iucrării conform
inĺormaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de aprox. 130m, având ca punct de
manonare cablul de joasă tensiune existent pe strada Marmurei, Ia intersecţie cu strada
Leandrului. Traseul continuă prin trotuarul numerelor pare ai str. Leandrului, până Ia o nouă
FDCP montată Ia Iimita din dreapta a proprietăţii situate Ia nr. 40 pe str. Leandrului.

b) in apropierea punctului de manonare, pe trotuarul din str. Marmurei, se află un arbore în
alveolă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia sohcitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărü iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între cablul
electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edihtare subterane, Condiţii de ampĺasare.

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
matehalului dendrologic. În timpul iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurui
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul tn care este secţionat sistemul radicular ai materiaiului dendroiogic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube prcduse Ia condiţii meteo nefavorabiie.

Bd. Regiia Ekabeta nr 47, cod poşlal 050013, sed&5, Bucureş* RomE
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Red:AA.iaex..20.02.2020 - prezentul aviz a fnsl postat pe site-uI PMB
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e) !n cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obtigaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) in cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucure$i".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

ĺntocmit:
Exp. Ancaa

tg
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Spre ştiinţă: Administratia Străzííor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1 sect. 1 Sucureti

IŚti. I II

Nr. 182373311440
2020

Către: sc E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura
PMB)

Reĺeritor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1823733/12.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1440/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Executie alimentare cu energie electrică pentru imobilul
situat pe str. Ţepe Vodă, nr. 92-94, sectorul 2", conform Ceńificatului de urbanism
nr., vă comunicăm următoarele:
1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) certincatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 165 m, având ca punct de manonare PTZ 173 din reţeaua de
disthbuţie a energiei electrice, aflat în dreptul imobilului cu nr. 89, din str. Ţepe
Vodă;
Traseul executării Iucrării va străpunge trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 89, va
subtraversa str. Ţepes Vodă, apoi va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. pare
din str. Ţepe Vodă;
Traseul va subtraversa str. Teleajen i va continua prin trotuarul imobilelor nr. pare1
din str Ţepe Vodă, până în dreptul imobilului cu nr. 92-94, ca punct flnal;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 92-94;

b) In dreptul imobilului cu nr. 89, unde se va realiza mansonarea Ia PTZ 173, s-a
constatat existenţa unui spaţiu verde de aproximativ 2 m Iăţime, care conţine
egetaţie (gazon);
In vecinătatea executării Iucrării din trotuawl imobilelor cu nr. pare aI str Ţepe
Vodă, până Ia intersecţia cu str. Teleajen, s-a constatat existenţa unui parc, care
conţine arbori i arbuti;
De asemenea, în trotuarul imobilelor cu nr, pare din str Ţepe Vodă, după
intersecţia cu str Tëleajen, s-a constatat existenţa unor alveole, de aproximativ 40
cm Iăţime, care conţin arbori i vegetaUe (gazon).

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:
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a) Tn situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţUlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) In timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
branament şi axul arborelui situat în vecinătatea traseutui Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

f) ln cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iog ic.

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

S)príMariana POPA
‚ECTQRĘXECUTIV

Intocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert
ť i]J

2020
Red: A.N./5 ex.- 1102.2020- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

f
‘

Către: SCANTOPRESTACTIVSRL
(soĺicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucureti)

p

r

Spre şthnţă: ADP Sector 1 - B-duĺ Poligrafiei nr. 4, sector 1

Nr. 1823717/1441

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1823717112.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1441/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
„Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P(în viitor M.P) pe str. Dăeni, str. Bumbe$i,
str. Neatârnării, intr. Neatârnării, intr. Moviliţei, str. Moviliţei sector 1, Bucuresti", conform

C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 1700m, iar conductele proiectate, PE
100 SDR 11 Dn9Omm, Dn 125mm, se vor Iega Ia conducta PE Dn 125mm existentă pe str.
Cireoaia, Iucrările executându-se după cum urmează : pe Str. Neatârnărü, începând cu
intersecţia str. Ciresoaia/str. Neatârnărü, continuă prin carosabilul străzii Neatârnării până

în apropierea imobilelor cu nr. 1 ( str Neatârnării) i imobilul cu nr. 49 (bd. Gloria) unde va fi
capăt terminal.

De Ia intersecţia str. Neatârnărflhlntr. Neatârnării traseul continuă prin carosabilul din

Intrarea Neatârnării, până în dreptul imobilului cu nr, 18 unde se va afla un capăt terminal.
De asemenea de Ia intersecţia pe str. Neatârnărfl traseul continuă pe strada Bumbeti
până în dreptul imobilului situat Ia nr. 22, unda se va executa un capăt terminal. Totodată,

de Ia intersecţia Str. NeatârnărH/Str. Dăeni, Iucrările străbat carosabilul str. Dăeni până Ia
capătul terminal ce va fi executat aproape de intersecţia str. Dăeniĺ Str. Feldioara.

Bd. Regiia EIabeIa nr 47, cod poştaIOSOOl3, sectar5, Bucureşti. ROm&,Ía
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Lucrările de reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale se execută i pe str. Moviliţei, de
Ia intersecţia cu str. Bumbesti până in dreptul imobilului cu nr 1, urmând să străbată
carosabilul intrărb Moviliţei pănă la capătul terminal situat in apropierea imobilului situat Ia
nr 14.

b) -Pe intrarea Neatárnării, pe trotuarul numerelor pare i impare se află arbori in alveolă.
-S-a constatat existenţa unor arbori in alveolă in trotuarul nr, pare i impare aI str. Dăeni
precum i o platbandă cu arbori i arbu$i(trotuar nr. pare), in apropierea intersecţiei cu str.
Feldíoara.
4n trotuarul situat in dreptul imobilelor situate Ia nr. 22/21/19/17115/13/14/16/20 din intrarea
Moviliţei există arbori in alveolă, arbuti, platbandă cu vegetaţie(arbuti)

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modiflcäri ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m intre
conductă i axu! fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edflitare subterane. Condiţik de ampiasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care în urma verilicărilor ulteńoare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La flnaĺizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu moditicările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucw pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de inírastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoňul Municipiului Bucuresti'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

Bd RegÎa EIabeta nr 47, t poştalOSCOl3, sedor 5, Bucureşli, Romăi
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de deírişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezentui aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii si identitătii
Nationale.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.

Red:AN3ex.-21 022020 - prezeniul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de

Bd. Rega Elsabeta nr 47, cod poştal 050013. sedor5, Bucumşt, Ramâi
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 iTg
Nr. 1823697í1442

Către: doamna Lidia Huang, str. Tuzla, nr. 34-36, sect. 2, Bucuresti

Spre ştiinţă: ADP 2, os. Electronicii, nr. 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1823697/12.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1442/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Str
Gheorghe Ţiţeică, nr. 158, sectorul 2, Bucurestr, conform Certificatului de urbanism

O nr., vă comunicăm următoarele:
1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memońul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o
Iungime de aproximativ 35 m;
Manonarea se va realiza Ia CT existent din str. Vrâncioaia, în dreptul imobilului cu
nr 162-164, din str. Gheorghe Ţiţeică, pe Iatura din str. Vrâncioaia;
Traseul executării Iucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare aI str
Vrâncioaia, până Ia intersecUa cu str. Gheorghe Ţiţeică, apoi va subtraversa str.
Vrâncioaia si va străpunge trotuarul imobilelor cu nr, pare din str. Gheorghe Ţiţeică,
până în dreptul imobilului cu nr. 158;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 158;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti plantaţi.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazul execuUei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se speciFică condiţiile de Iucru pe tirnp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr 30412009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

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

Simona-Mariana FOPA
OIRECTOI. EXECUTIV

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.-Z002.2020 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

Ja data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

4j3 D. tWU

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exempIarului de Ia regîstratura PMB

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

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R/4ex.- 21022020 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de

I»% i

Nr. 1824459114891

— Referitor la cererea iIînregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1824459/13.02.2020 şí Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1489/14.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
‚Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Regimentului nr. 22, sector
1, conform C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până Ia data
de ‚ vă comunicăm că Direcţia de Mediu a emis avizul nr.

cu Iungimea traseului Iucrărb de 4m, având în
cu prelungirea

conform C.U. nr
vedere că Iucrarea se execută conform C.U. nr.
valabilităţii până Ia data de vă comunicăm următoarele:

ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până Ia data de

i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti.
2. Având în vedere că Iungimea traseului este de 4m i se execută din conducta existentă în
carosabilul Drumului Regimentului, perpendicular, până Ia aproximativ 1,5m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietătii, iar în vecinătatea traseului Iucrării nu există vegetaţie, conform
avizului Direcţiei de Mediu cu nr. 201Í1697509112.02.2019.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrăd de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Proiectantul i beneficiawl răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor i înscrisuńlor

cuprinse in documentaţia ce a stat Ia baza emiterii prezentului aviz.
f) Prezentul aviz arę.terruen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECIt

Simona-MarÎana
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182622111645 2. FEB 1Ü10
Către: Apa Nova Bucureti SA, str. Tunari, nr 60 A, et. 6-9, sect. 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1826221/18.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1645/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării ‚Executie branament de apă potabilă i racord de
canalizare a imobilului situat pe str. Soldat Teodor Neagoe, nr. 9, sectorul ľ',
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certiflcatul de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notřfîcării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti;
d) Avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 11 m, având ca punct de branare reţeaua de distribuţie a apei
potabile, aflată în dreptul imobilului cu nr. 9, din str Soldat Teodor Neagoe;
Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 10 m, având ca punct de conectare reţeaua de canalizare, aflată în
dreptul imobilului cu nr. 9, din str. Soldat Teodor Neagoe;

b) ln dreptul imobilului cu nr. 9 s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament,
de aproximativ 1 m Iăţime, care conţine arbori i vegetaţie (gazon);
De asemenea, în apropierea executării traseului Iucrării, mai exact în trotuawl
imobilelor cu nr. pare aI str. Soldat Teodor Neagoe, din dreptul imobilului cu nr. 9,
s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, de aproximativ 1 m Iăţime,
care conţine arbori i vegetaţie (gazon).

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevedehlor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiüor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiťącările
şi completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze

I I



suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) In timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
între branamente i axul arborelui situat în vecinătatea traseuiui Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului IucrărU, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţUlor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrăriior constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor
materiaie în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
ăspunzători de eventuaee pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabfle.

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

h) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabfl numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

1) Benefjciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

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

Simona-Mariana POPA
DIRECTQR EXECUTIV
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Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Redt A.N./5 ex.- 2002.2020 - prezentu( avz a tost postat pe sţe-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţía de Mediu

2g FER 1ü10
Către: Apa Nova Bucuresti SA, str. Tunari, nr. 60 A, et. 6-9, sect. 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardui Poligraf]ei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1826224/18.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1647/19.02.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate
privind executarea Iucrării „Execuhe branament de apă potabilă i racord de
canalizare a imobilului situat pe str. Trusesti, nr. 49, sectorul 1", conform
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din đocumentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 5 m, având ca punct de bransare reţeaua de distribuţie a apei potabile,
aflată în dreptul imobilului cu nr. 49, din str. Trueti;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 49;
Lucrarea se va executa subteran, în carosabil ş trotuar1 pe o Iungime de
aproximativ 6 m, având ca punct de conectare reţeaua de canalizare, aflată în
dreptul imobilului cu nr. 49, din str. Trueti;
Racordul va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 49;

b) In dreptul imobilului cu nr. 49 s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament,
de aproximativ 1 m iăţime, care conţine arbori i vegetaţie spontană.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului ?nainte de începerea execuţiei ÍucrărUor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările
şi complétările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Asđel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) In timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
între branamente ş axul arborelui situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Nr. 1626224/1647

Iů I II



d) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va excuta mánual
sau utiiiizănd o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular ai materialuiui dendrologic. In timpul Iucrăriior constructorui va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuriior arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

e) In cazul în care este secţionat sistemul radicuiar ai materiaiuiui dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obflgaţia înlocuirü exempiarelor uscate şi suportarea contravaiorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

g) ln cazul executiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor speciflcate În Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

1) Beneficiarui, respectiv executantul IucrărU, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiUilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendroiogic.

k) Prezentul aviz are termen de valabifltate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

Întocmit:
Aiexandru NiCOLAE

Expert

Red: A.NJ5 ex.- 20.02.2020 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

pe data de

Bd. Regna Ebsabeta nr 47. d poştal 050013 sedoľ 5. Bucvresb flflflfl I l
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1794983/1822099/130i7/1307 żZÇEo

Către: GLOBAL EASTEUROPEANINVESTMENT
(solicită ridicarea exempiarului de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucure$i)

n

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

Reíeritor la cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1794983/21.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13017/22.11.2019, completată cu documentaţia inregistratä Ia P.M.B. cu nr.
1822099107.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1307/10.02.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrărb „Bransament de apă potabilă pentru imobilul din os.
Buzesti nr. 82-94, sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 19,02.2020 a traseului Iucrării conform
informa%iilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrările pentru cele două bransamente de apă potabilă pentru imobilul situat pe os.
Buzesti nr. 82-94, se vor executa după cum urmează; BranamentuI de apă 1 va avea o
Iungime de 12m si se va racorda Ia conducta publică de apă potabilă existentă pe aleea din
spatele blocului D1 ce are adresa pe Calea Victońei, de asemenea, branamentuI de apă 2
va avea tot o lungime de 12m i se va racorda Ia conducta publică de apă potabilă
existentă pe aleea din spatele blocului D1 ce are adresa pe Calea VictorieL.

b) Jn proximitatea lucrărilor, pe aleea adiacentă situată intre blocul D1 i imobilul de pe str.
Buze$i există o p!atbandă cu arbori

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirh avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între cablul
electric i axul fiecăwi arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţülor dżn teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
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materialului dendrologic. In timpul Iucräńlor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
räspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrárilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbăĺgazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocabtăţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările uiterioare, persoanele tĺzice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică conditiile de Iucru pe timp friguros, conťorm celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întccmit:
Exp. AncaAu



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1623738114361 03
Către: SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţe nr 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1823736/12.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1436/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialítate privind executarea Iucrădi
„Aiimentare cu energie electrică a imobilului situat pe ęos. Bucure$i-Târgovi$e nr. 12 A,
sector 1", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 152m;
b) Iucrarea se va executa din PT 7461 existent în trotuarul nr. impare aI şO5 Bucureti

Tärgovite, continuă prin trotuarul nr. impare ai ęos. Bucuresti-Târgoviste, subtraversează
os. Bucure$i-Târgovite, până Ia aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii i pe proprietate pănă ia noua firidă de distribuţie i contorizare;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in platbandă.

c
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

b) in timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.Sm intre
cabiul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeie edilitare subtemne, Condiţii de amplasere.

c) În dreptul arboriior din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utiiajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendroiogic sunteţi
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răspunzători de eventuaiele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărh, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de reabzarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocałităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
supraf&ele spaţülor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastiłe,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

j) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Proiectantul i beneficiarul răspund de exactitatea i veridicitatea datelor i

înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea i
elaborarea prezentului aviz.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim#a-Mariana PPA

(1 ĺntocmit:
çk

Exp. Roxana PARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182350811443(188170301935)I O MAD -vt t33
Către DL

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-dul Po/igrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1817030/€1012020 şi la Direcţiade Mediu cu nr. 935/25.Oą,2020, completată cu documentaţia înreistrată Ia P.MB, cu nr1823508/12.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1443/13.02.2020, prin care sohcitaţi avizul despecialitate privind executarea Iucrării „Branament de apă i racord de canal pentru imobilulsituat pe str. Dumitru Florescu nr. 16, sector 1", conform C.U. nr.
vă comunicăm următoarele:

1. Ín baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuiuiBucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătoriIor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare veriťicării pe teren din data de 20.02.2020 a traseuiui Iucrării conforminformaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de Bm branament +
b) !ucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul

perpendicular, până Ia aproximativ 2,5m i 3,5m faţă de Iimita
proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aflniament viz-a-viz de imobilulbranat i racordat.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiW:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţiobligaţia solicítării revizuirh avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m întreconductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conformprevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de ampiasare.c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrărH, săpătura se va executa manual sauutilizând o tehnologie ađaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aImaterialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructowl va Iua măsuri de protejare amaterialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurultrunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor dindotare.
d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteti

ç

(
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răspunzători de eventualele pagube produse (a condiţii meteo nefavorabe.

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obhgaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestuia.

O Conform prevederilor art. 5, üt. h, din Łegea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiiior verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţülor verzi. Astfeĺ este interzisă betonarea spaţi(or verzi (platbande, pastile,

alveoie, etc.)
g) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţüle de (ucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

ad. 4, lit, b din Anexa 1 la H.CG.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor (
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Proiectantul i beneficiarul răspund de exactitatea ęi veridicitatea datelor i

înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza in documentarea i

eiaborarea prezentului aviz.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ĺ: ľ' !ntocmit:

(Íî í .

Exp. Roxana PARASCA

(

2Z FEQ 2323

Red:P.RjĄa- 25.022020 - pre2entui aviz a fost posial pe siteul PMB
pe data de

Bd. Reqina EI;sabeta nr 47. cod poştal 050013, seor 5, Bucureşü. România j j



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1823851 114441 02 NAR 232a
Către SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SRL — prin dL - solicîtă
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Administrarea Domeniului Pubiic - Intrarea Odobeti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1823851/12.02.2020 şi la Direcţia de
Mediu cu nr 1444/13.02.2020, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărh:
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturaie i branamente pe Drumul Gura Putnei i
pe drumul de acces cu IE 214018 (nr. 143), sector 3", conform C.U.
nr. ‚vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i pianuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Ciasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseului iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 160m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul Drumului Gura Puteni,

continuă prin carosabiiul Drumului Gura Putnei pe partea imobilelor cu nr. impare, pe
drumul de acces, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a clădirii;

c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrărh nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i
piantaţi.

3, În urma anaiizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordui administratorului domeniului public în
care se specifĺcă condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
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d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrolDgic.

e) Proiectantul i beneficiarul râspund de exactitatea i veríđicitatea datelor i
inscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza in documentarea i
elaborarea prezentului aviz.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marîana POPA

tntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

2 Z FEB 237o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

62 MAD

______

Nr. 182405711 827295í1 48611772

Către: sc E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea exempiarului de Ia Registratura
PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 2, os. Electronicii, nr. 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1824057/13.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1486/14.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia
PMB cu nr. 1827295/20.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1772/21.02.2020, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Alimentare cu energie
electrică pentru imobilul situat pe Aleea Cumidava, nr. 32-34 (fost Aleea Buridava),
sectorul 2, Bucuresti", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm
următoaree:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memońul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizeleiacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o Iungime de aproximativ 35 m,
având ca punct de manonare cD aferentă PT 4305, aflată în dreptul imobilului cu
nr. 25 (fost Aleea Buridava), din Aleea Cumidava;
Traseul executării Iucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr, pare din Aleea
cumidava, până în dreptul imobilului cu nr. 32-34, ca punct final;

C BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 32-34;
b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului iucrării nu există spaţii verzi sau

arbori/arbusti plantaţi.
3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018
privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i
execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti";

Bd. Reina Đísabeta nr 47, wd pcştal 050013, sedor 5, Bucuresu. România



c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baia acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

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

SimonaMariana POPA

Í: ąt9ĘÇpR EXECUTIV

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

27FCĎ

Red: A.NJ5 ex.-2402.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1822831 I 1491 I
V..Ę MAJ 1j;

r

Către : SC MASTER GAZ SRL — Bd. Iuliu Maniu nr 69, bI. 5P, sc. 3, eL 8, ap. 121, sector 6
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

DIRECTOR EXECUŢIV,
-

Simona-Mariana POPA iUEi'Jg 30 Întocmit;
ţ, uI1o3Iu Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ4ex.- 25.02.2020 - prezentuľáiEřfóśĺostat pe site-uI PMB

pe data

ia

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1822831111.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1491/14.02.2020, prin care sobcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚$ransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Palanca nr. 8, sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseului iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă aerian în str. Palanca, suhteran,

perpendicular, până ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrărfl i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor condihi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectuiui în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţble de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

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

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare materiai dendrologic.
e) Proiectantul i beneficiarul răspund de exactitatea i veridicitatea datelor i

înscrisurilor cuprinse in documentaţia ce a constituit baza în documentarea ęi
eiaborarea prezentului aviz.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11,4 5%r 1J;o
Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL - Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1825475/17.022020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 1554/1802.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
Devierea reţelei publice de apă potabilă în vederea eliberării amplasamentului imobilului
situat pe str. Dragoslavele nr. 3-5, sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriui tehnic;
c) clasarea Notificăńi nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătoriIor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 40m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă pe terenul imobilului cu nr. 3-5 din str

Dragoslavele Ia Iimita de proprietate, apoi prin carosabilul terenului din str. Dr. Sergiu
Dumitru nr. 26-28 (Sanador), pânä Ia conducta existentă în carosabilul str Dragoslavele;

c) bransamentu se execută din puctul de cupiare a conductei proiectate cu cea existentă,
până Ia aproximativ 13m faţă de limita din partea dreaptă a propdetăţü;

d) conducta ce se dezafectează este pe proprietatea imobilului din str. Dragoslavele nr. 3-5,
p iar in vecinătatea acesteia nu există vegetaţie;

e) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente Ia Iimita de proprietate pe terenul
din str. Dr, Sergiu Dumitru nr. 26-28 (Sanador).

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrădi, conform
prevederilor 5!? 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul

Nr. 1825475115541
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trunchiului arboritor şi rănirea/ruperea ramurilor arbońlor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialuiui dendrologic sunteţi

ăspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabiie.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afIaţí în vecinătatea traseuiui Iucrării, veţi avea

obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.

O Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastiie,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratoruiui domeniului public in

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea s{ execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Proiectantul i beneficiarul răspund đe exactitatea i veridicitatea dateior i

înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza in documentarea i

elaborarea prezentuiui aviz.
k) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Rąariana POPA

Intocmit:

6:
ExRASCA

W\ţ.V

27 FEB.2Ji

Red:FRi4ex.- 25022020 - prezentul aviz a fosl postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ľUIĄ LJJIJ

Către: SC BEP Light Energy SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poiigrafiei nr. 4, sector 1, Bucureti
Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sector 1, Bucuresti

Nr. 182627911639

Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1826279/18.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1639/19.02.2020, prin care soiicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Execuţie extindere reţea electrică în vederea aiimentării cu
energie electrică a imobilului situat pe str. Zăgazului, nr. IA, IB, sectorul 1,
Bucuresti", conform Ceńiflcatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certiflcatui de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1;
f) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor;
g) Avizul companiei Naţionale de căi Ferate “CFR" SA nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.012020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 2050 m, din domeniul public, având ca punct de mansonare reteaua de
distribuţie a energiei electrice, aflată în trotuarui imobileior cu nr, pare din blvd.
Aeorogării, din dreptul IE 236212, Ia intersecţia cu str. Biharia;
Traseui executării Iucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr, pare din str.
Biharia, apoi prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din str. Pechea, va subtraversa
Iinia ferată Bucureti-Constanţa, va străbate terenul adiacent pasajuiui suprateran
Săneasa i terenul dintre pasaj si proprietatea IE 258045, urmând să străpungă
trotuarul imobilelor cu nr. pare aI str Cpt. Alexandru Serbănescu;
Traseul va subtraversa str. Cpt. Alexandru Serbănescu, în dreptul lE 222663, apoi
va continua prin trotuarui imobilelor cu nr. pare aI str. N. Caramfil, va subtraversa
str. Gen. Stefan Buriieanu, Feieacu i Bora până Ia intersecţia cu şOS• Pipera, pe
care o va subtraversa în dreptul imobilului cu nr 3, apoi va continua prin trotuarul
imobilelor cu nr, pare din os. Pipera, până ia intersecţia cu str. Zăgazului unde va
continua prin trotuarul imobiielor cu nr impare din str. Zăgazului, până în dreptul
imobiluiui cu nr. 1A, 1B, ca punct final;
BranamentuI vor fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr 1A, 1B;

b) In trotuarul imobilelor cu nr, pare din blvd. Aerogării, din dreptul IE 236212, care
continuă prin trotuarul imobilelor cu nr, pare din str. Biharia, s-a constatat existenţa
unui spaţiu verde care conţine arbori i vegetaţie (gazon);
ĺn perimetrul pasajului suprateran Băneasa i a zonei căii ferate Bucuresti
constanţa s-a constatat existenţa mai multor arbori, arbusti i vegetaţie spontană;
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in trotuarul imobilelor cu nr pare aI str. Cpt. Alexandru Serbănescu s-a constatat
existenţa unui spaţiu verde care conţine arbori, arbu$i i vegetaţie (gazon);
In trotuarul imobilelor cu nr, pare din str. N Caramfil, s-a constatat existenţa unei
platbande de aliniament, de aproximativ 5,5 m Iăţime, ce delimitează calea de
acces către imobile de str. N. Caramfil, care conţine arbori, arbuti i vegetaţie
(gazon);
De asemenea, pe str N. Caramfil, în dreptul imobilelor cu nr. pare, care continuă ş
în trotuarul aferent sos. Pipera, s-a constatat existenţa unor platbande de
aliniament (grădini de bloc), de aproximativ 4,5 m IăUme, care conţin arbori, arbuti
i vegetaţie (gazon), precum i a unor arbori în trotuar;
In trotuarul imobilelor pare din os. Pipera s-a constatat existenţa unor alveole, de
aproximativ 1 m Iăţime, care conţin arbori i vegetaţie (gazon), iar în trotuarul
imobilelor cu nr impare s-a constatat existenţa unor platbande de aliniament, de
aproximativ 1 m Iăţime, care conţin arbori ş vegetaţie (gazon), precum ş a unor
platbande de aliniament, îngrădite, de aproximativ 1 m i 2 m Iăţime, care conţin
arbori, arbuti ş vegetaţie (gazon);
ln trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str Zăgazului s-a constatat existenţa unei
alveole, de aproximativ 1 m Iăţime, care conţine arbori, a unui spaţiu verde aflat Ia
Iimita de proprietate a imobilelor cu nr. impare, care conţine arbori, arbuti i
vegetaţie (gazon) precum si a unor platbande de aliniament, de aproximativ 60 cm
Iăţime, care conţin arbori i vegetaţie (gazon).

3. b urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRASIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24i2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravklanul Iocalităţklor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice ş juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafelele spaţfllor verzi. Asťel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) In timpul executărh IucrărU aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
bransament ş axul arborelui situat in vecinătatea traseului Iucrărh, conform
prevederilorSR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
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domeniului public în care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conformcelor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăńlor deinfrastructură (tehnico-ediiitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".1) Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatăconform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 30412009, privind Normeie deprotecţie a spaţiilor verzi de pe teritorśul Municipiului Bucureşti.j) Beneficiarui, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrăriii pentru respectarea condiţiiior din aviz.
k) in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare materialdendro Iogic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate ‘1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTORZEXECUTIV

%* P[ťZ:..

.‘( ľ

(

Întocmit
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N.16 ex.- 2S02.2020 - prezentul aviz a fosĹ postat pe site-uI PMB

pe data de

BdRefl EJisabela nr. 47, wd poşiai 050013, 5ed& 5. Bucweşb. Rcm&ga I'>'." i chII



c



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1826250116411 Uj, R22t3
Către SC GINICON SRL - Str Modestiei nr 62, sector 1

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1826250/18.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1641/19.02.2020, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bârzava nr. 15 B, sector 2",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;

r c) Clasarea Notificărü nr. emísă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti;

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizui favorabii emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documenteie enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 11 m;
b) lucrarea se va executa din carosabiiul str. Bârzava, perpendicular, până Ia aproximativ

0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arboriĺarbuti

plantaţi.
3. in urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obHgaţia solicśtăriś revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabii numai însoţit de acordul administratowlui domeniului public în

( care se specifică condiţiile de Iucru pe timp fdguros, conform celor specifcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradaie) de pe teritoriui Municipiului Bucureti".

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

d) În baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Proiectantui i beneficiarul răspund de exactitatea şi veridicitatea datelor i

înscrisuriior cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea i
eiaborarea prezentului aviz.

n Prezentul aviz are ternien de de ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariaha POPA m Intocmit:

Jj ! Exp. Roxana PARASCA

2Red:P.RJ4ex.- 26.02.2020- prezentul aviz a fost pastat pe z'te-uI PMB 7
pe data de 1L)
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1826217116421 03, J(1J2J

Către SC APA NOVA SA — prin d-na Carjan AIina
Str. Tunari nr 60 A, clădirea Ştefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

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

Referitor ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1826217/18.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1642/19.02.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea Iucrăńi
„ExecuUe branament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobiiul din
bd. Ferdinand I nr. 75-77, sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memodul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale aie deţinătoriior de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străziior;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020 a traseuiui iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m branament + lOm racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carasabiiul bd. Ferdinand 1,

perpendicuiar, până Ia aproximativ 2m ş 6m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) iucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament din vecinătatea

p traseului Iucrării.

3. În urma analtzei documentaţieś depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Condihonat de resnectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia sohcitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul Fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevedeńlor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul iucrăriior constructoruI va iua măsuri de protejare a
materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arboreiui şi rănirea/ruperea ramuriior arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.
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d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular ai materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prâbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exempiaruiui uscat şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestuia.
f) Conform prevederiior art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completăriie uiterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) ln cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este vaiabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normeior pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Proiectantui i beneficiarul răspund de exactitatea i veridicitatea datelor ęi

înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza in documentarea i

elaborarea prezentului aviz.
k) Frezentui aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIREÇŢOR EXECUTIV,
‘Śĺmona-ľilariana POPA

l

Îniocmŕt:

27. FEB. Î3

Red:P.Rţ4ex.- 26,02.2020 - prezentul aviz a fosl pastat pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 ţ4M 2J2j

Către: Apa Nova Bucuresti SA, str. Tunari, nr 60 A, et. 6-9, sect. 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1826225/18.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1646/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Executie branament pentru separarea consumului đe apă
potabilă a imobilului situat pe Calea Dorobanţilor, nr. 111-131, bI. 9E, sc. C, sectorul
1", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizeleíacorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1;
f) Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii cu nr. 1 6/S120.01 .2020

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 7 m, având ca punct de branare reţeaua de distribuţie a apei potabile,
aflată pe aleea de acces din spatele imobilului cu nr. 111-131, bI. 9E, sc. C, din
Calea Dorobanţilor;
BranamentuI va fi pozatla Iimita din stânga a imobilului cu nr. 111-131, bI. 9E, sc.
CI pe aleea de acces din spatele blocului;

b) In dreptul imobilului cu nr 111-131, bI. 9E, sc. C, pe Iatura din spatele blocului s-a
p constatat existenţa unei grădini aferentă blocului, de aproximativ 1,5 m Iătime,

delimitată de un gard de protecţie, care conţine arbori si arbuti.
3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevedeńlor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaUilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) In timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m

Nr. 182622511646
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între branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI matedalului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va łua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin

rnanevrarea utilajelor din dotare.
f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
g) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl,
veţi avea obligaţia inlocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public Tn care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor speciflcate în Anexa nr 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

j) Beneficiawl respectiv executantul lucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărü
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

SimonhRQPA
DIRE7bREXECW1V

tj; ?‚y
h ()ţfl .ri

— I 6
\ýt- 1?

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

27 FEB2]2
Red: A.N.15 ex- 21.02.2020 - prezentul aviz a íost postat pe site-uI PMB

pe data de
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!n PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL - prin dL
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - DirecUa Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Controi - Servicii
Spaţii Verzi - B-dui Met&urgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sacior 4

i,aiií

Nr. 1826501 11689 (1798272113369)! 0$ *R 13;j
— solicită ridicarea

Referitor Ia cererea dvs, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798272/03.12.2019 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 13369/04.12.2019, completată cu documentaUa inregistrată Ja P.M.B. cu nr.
1826801/19.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1689/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
os. Berceni nr. 94, sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare veriťicării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 115m;
b) Iucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul os. Berceni intersecţie cu bd.

Metalurgiei, coniinuă prin trotuarul nr. para al os. Beceni, până la ľmita din partea stângă
a proprietăţii ş pe proprietate până la noile FDCP-uri;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit da acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucw pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr, 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentw avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi
stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

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

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Proiectantul i beneficiarul răspund de exactitatea i veriđicitatea datelor i

mnscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea i

elaborarea prezentului aviz.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ąlariana POPA

Intocmňi:
Exp. Roxana PARASCA

2 FEB. 2320

Red:P.R./4ex.- 2502.2020 - prezantul aviz a ĺůst postat pe site-uI PMB
- pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

?.MR 2J1a

Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea exemplarului de ia Registratura
PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia
ADP sectorul

Străziior, str Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1
5, str, Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sect. 5

JII

Nr. 182675611690

Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată ia PMB cu nr 1826756/1 9.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 1690/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Fxecuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul
situat pe str. Dr. Thoma ionescu, nr. 10, sectorul 5", conform Certificatului de
urbanism nr., vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:
a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti;
d) Avizeie/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizui favorabii emis de Administraţia Străzilor;
f) Avizul favorabil emis de ADP 5.

2. Urmare verifcării pe teren din data de 21 .02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabii, pe o iungime de
aproximativ 163 m, având ca punct de mansonare CD 1219, aferentă PT152, aflată
in dreptul imobilului cu nr. 7, din str. Dr. Mihail Ga(aţi Petrini:
Traseul executării iucrării va subtraversa str. Dr. Mihail Gaiaţi Petrini, în dreptul
imobilului cu nr. 5, apoi va continua prin trotuawi imobiieior cu nr. impare, din str.
Dr Nicolae Manolescu, până Ia intersecţia cu str. Dr. Thoma Ionescu, unde va
continua până în dreptul imobilului cu nr. 9, din str. Dr Thoma Ionescu,
subtraversând str Dr Thoma Ionescu, în dreptui imobiluiui cu nr 10, ca punct flnai;
Branamentul va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 10, pe Iatura din str.
Dr Thoma Ionescu;

b) Pe traseui executării Iucrării, din str. Dr. Thoma ionescu, s-a constatat existenţa
unor alveole în trotuarul imobilelor cu nr. impare, de aproximativ 1 m iăţime, care
conţin arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obiigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificăriie
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obiigaţia să nu diminueze
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suprafatele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
c) Tn timpul executării lucrărfl aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între

branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrărü, conform

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) În dreptul arbońlor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic, În timpul Iucrărilor constructorul va lua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuri(or arborelui prin

manevrarea utilajelor din dotare.
e) Tn cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) Tn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220i19.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la HCGMB nr. 30412009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
dend rologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
1) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

Sim9rftMMäna POPA
Dl EĆTOR EXECUTIV

Întocmit:
2Z FEB 13;g Alexandru NICOLAE

Expert

Red; A.NJ6 ex.- 2C02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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I I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ü;a MAR. 2J21

Către: domnul Radu Mitrofan, str. Nikolai Gogol, nr. 4, ap. 1, sect. 1

Spre ştiinţă; ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1826775/19.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1695120.02.2020, prin care soucitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul
situat pe str. Teheran, nr. 22, sectorul 1", conform cerlmcatului de urbanism nr., vă
comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certiflcatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1;
f) Avizu favorabil emis de Ministerul Cuiturii cu nr. 431Z127.O1 .2020.

2. Urmare verificării pe teren din data de 21 .02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 85 m, din domeniul public, având ca punct de manonare PT 721, aflat
În trotuarui imobilelor cu nr. impare din str. Teheran;
Traseul executării Iucrării va subtraversa str. Teheran, în dreptul imobilului cu nr.
16, apoi va continua prin trotuarul imobilelor pare, până Ia imobilul cu nr. 22, ca
punct final;
Bransamentul va fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 22;

b) Pe traseul executării Iucrării din str. Teheran, în trotuarul imobilelor cu nr, pare cât
i impare, s-a constatat existenţa unor alveole de aproximativ 2 m i 3 m Iăţime,
care conţin arbori;
De asemenea, în carosabilul str. Teheran s-a constatat existenţa unei platbande de
aliniament, de aproximativ 6 m Iăţime, ce desparte sensurile de rulat a
autovehiculelor, care conţine arbori i vegetaţie (gazon).

3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (tnclusiv ptantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările

Iłż I
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şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
d) In timpul executărfl lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între

branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului tucrării, conform

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) În dreptul arbońlor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin

rnanevrarea utilajelor din dotare.
f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendwlogic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la Finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,

veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
h) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se speciFică condiţflle de lucru pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de

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

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru eecuţia Iucrărfl

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

Simbřia-Mariäna POPA
DIRECľÖR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 182709811768
MAR. 1J2'J

Către: domnul Bogdan Stănescu Teodor (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura
PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr 1, sect. 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1827098/20.02.2020
şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 1768/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate
privind executarea Iucrării: „ Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul
situat pe Str Mihai Eminescu3 nr. 65-67, sectorul 2, Bucure$i", conform
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţeie edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străziior.

2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 10 m, din domeniul public aI str. Aurel Vlaicu;
Mansonarea se va realiza pe distribuitorul dintre PT 4681 i PT 5208, afiat in
carosabilui str. Aurel Viaicu, din dreptul imobilului cu nr. 76.
Bransamentul va fi pozat Ia iimita din stânga a imobiiuiui cu nr. 65-67, pe iatura din
str. Aurel Vlaicu;

b) Pe traseul iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti piantaţi.

3. in urma anaflzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modifĺcări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obiigaţia soiicitării revizuirii avizuiui înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor;

b) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor speciflcate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia iucrăriior de
infrastructură (tehnico-ediiitare i stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucure$i";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
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protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material

d e nd ro Iog ic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de a data emiterii.
f) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii.

SimnMäflana POPA
DIREC1I9 ËXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182687311769(182016011170)1 1JÜ

Către SC I.R.L&C. IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplaruiui de Ia registratura PMB

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

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1820160/04.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1170/05.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1826873/20.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1769/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „ Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
str. Târnava nr. 7, Iot 1, sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verif,cării pe teren din data de 26.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str Târnava, perpendicular,

până Ia aproximativ 0,Sm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentu) aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
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e) Proiectantul ęi beneficiarul răspund de exactitatea i veridicitatea datelor i
înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea i
elaborarea prezentului aviz.

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

D1RECTOR;EXECUTIV,
SimonMgíana POPA -

intocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

n

Nr. 1826878! 1770(182016311169)! oŁ MAR 232đ
Către SC LR.I.G.C. IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1820163/04.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1169/05.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr
1826878/20.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1770/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării »Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
str. Av. Romeo Popescu nr. 37, sector 1", conform C.U. nr.

l

vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.02.2020 a traseului lucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Av. Romeo Popescu,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea

traseului.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Condiťionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă ş axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărh, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

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

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia Finalizarea Iucrărilor) se
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arborí aflaţí n vecinătatea traseului Iucrării, veţŕ avea

obligaţia înlocuirń exemplarelor uscate şi suportarea contravatorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora
f La finalizarea Iucrărilor aveţi cbbgaţia refacerü spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).
g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţHlor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeele spatülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentui aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti"
1) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Proiectantul i beneficiarul răspund de exactitatea i veridicitatea datelor i
înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea i
elaborarea prezentului aviz.

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

DIRECXOR. EXECUTIV,
SimópáMarianaPOPA
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-1. PRIMĂRL3Ł MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O3JUR1i1

Către: Colentina Apart Residence SRL (solicită ridicarea exemplawlui de Ia Registratura
PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 2, os. Electronicii, nr. 44, sect. 2

Bd. Rć9na Ęisabeta m. 47, pcĘai OZW l 3. sea 5, B.nnş*i, Raiti
T&:O2l.YČ5.OO
Igmjhwn.,.ootm

kneflUKAS

Nr. 182685911781

Referitor la cererea dumneavoastră mnregistrată Ia PMB cu nr. 1826859120.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1781/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Alimentarea cu energie electrică a lmobllului situat pe str.
Păsărani, nr. 70, sectorul 2", conform Certiflcatulul de urbanlsm nr.

— ‘ .11.2019, vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaVilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectlv:

a) Certlfcatui de urbanlsm nr. 8.11.2019 şi planuri anexe;
b) Memońul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. .12.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acorduńle indivIduale ale deţinätorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare veriflcăríl pe teren dIn data de 24.12.2019, a traseului Iucrării, conĺorm
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 550 m, având ca punct de manonare cablul LES dintre PT 785 şi PT
752, aflat în dreptul imobilului de la nr, 36 din str. Moroenl, Ia intersecţia cu str
Păsărani;
Traseul executăńi Iucrăńi va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din str.
Păsărani, până în dreptul imobilului cu nr. 70, ca punct final;
Branşamentul va fI pczat Ia Iimita din stânga a lmobilului cu nr. 70;

b) Pe traseul executării Iucrării s-a constatat existenţa mai multor platbande de
alinlament şi alveole, cu dimensiunea de aproximativ 60 cm Iăţime, care conţin
arboń, pomi fwctlferi, arbuti i vegetaţie (gazon).

3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) łn situaţia Tn care apar modilicări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de Tnceperea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectulul (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor ad. 5, 11Ł h, din Legea nr 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
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pastile, alveole, etc.)
d) În timpul executării Iucrării aveţi cbligaţia respectării distanţei minime de 1 m intre

branament i axul arborelui situat Tn vecinătatea traseului Iucrării, conform

prevederilor SR 851i1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseuśui Iucrării, săpătura se va executa manuaf

sau utilizând c tehnolcgie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructowl va Iua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor

materiale în jurul twnchiului arborilor şi rănirea/wperea ramurilor arborelui prin

manevrarea utilajelor din dotare.
f) În cazul Tn care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) În cazul în care in urma verificărilor ultedoare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrărií,

veţi avea obligaţia inlocuidi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicií produse prin prăbuşirea acestora.
h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specďică condiüile de Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate in Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avlzarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilcr de

infrastwctură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sanc[ionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 30412009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureştl.
j) Beneflclarul, respectiv executantul Iucrärii. sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentw respectarea condiţiilor din aviz.
k) In baza acestuI aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
m) Beneficiarul f proiectantul sunt respQnsabili pentru veridicitatea şi exactitatea

inschsurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului

aviz.

_____

Simona-Madana POPA
DIRECTOR EXECUTIV



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182070811221 I u5 MAH. LJŽĐ

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registraturaPMB

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

În baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr 760R11764026/27.09.2019 i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr 20336/21.10.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020 a traseului lucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 420m;
b) ucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Condorului din sectorul 5,

perpendicular, până Ia aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii i pe
proprietatea din Prelungirea Ghencea nr 15 6, tot 2, până in dreptul casei 13 unde are cap
terminal;

c) se execută 29 de hransamente noi;
d) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arborilarbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabit numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 ta HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare I
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

ý(Jr% şjn)

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B, cu nr 1820708/05.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1221/06.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:‚Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i bransamente pe str. Condorului şi în
incinta proprietăţii din Prelungirea Ghencea nr. 15 8, Iot 2, sector 6", conform C.U.
nr.760R11764026I27.09.2019, vă comunicăm următoarele:

Bd. Rena Esabeta nr. 47, cd pcştal 050013, seor5, Bucure, Rcmâna I iI



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaPOPA

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.i4ex.- l 702.202W02.032020 - prezenlul avil a fost postat pe site-uI PMB 9 o.z o
pe data de .3—''

.tĄ

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa ‘1 la H.C.GMB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Proiectantul i beneficiarul răspund pentru exactitatea i veridicitatea datelor ęi inscrisurilor

cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterH prezentului aviz.

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

nJw1 -.-r; flu-irç, Rnntna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1824561 115351ÖG ŕlĄ-eao2Ű

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL — soflcită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
. Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
• ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1
. ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1824561/14.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1535/17.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Reabilitare reţea de distribuţie, reţea structurală de întregire reţea secundară MP1 pe
străzile Calea Floreasca, şos. Pipera, sector 1 şi 2", conform C.U.
nr. cu prelungirea valabilităţii până Ia data de vă
comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr cu prelungirea valabilităţii până Ia data de

i planuri anexe;
b) memodul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edślitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
g) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2352m;
b) Iucrarea se va executa în carosabilul str. Gara Herăstrău, carosabilul şos. Pipera,

carosabilul, trotuarul şi parţial spaţiu verde Ia branşamente în Calea Floreasca, in
carosabilul str. Biserica Floreasca, in carosabilul str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, în
carosabilul str. Serg. C-tin Şomoiog, în carosabilul, trotuarul şi parţial spaţiu verde Ia
branşament pe bd. Mihai Bravu, in carosabilul şi trotuarul str. Banul Antonache, în
carosabilul şi trotuawl str. George Călinescu, în carosabilul/asfalt str Cornescu, in
carosabilul str. Albac, în carosabilui str Axinte Uricariul, în carosabilul şi trotuarul str.
Hatmanul Arbore, in carosabilul bd. Ştefan ceI Mare intersecţie cu Calea Floreasca;

c) se execută 19 branşamente, 7 vane, 5 Iegături între conducte RP(MP-RP) şi 16 gropi
decuplare conductă;

d) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in in aliniament, platbandă şi
spaţiu verde de pe traseul branşamentelor şi în vecinătatea traseului Iucrărü.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, a,d pcştal 050013, sector 5, Bucumşö, Romănia IłII )II



a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăńlor.

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între

conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţe/e edŕ/żtare subierane. Condiţü de amp/asare, Având în

vedere că noua conductă este din polietilenâ se poate modela uşor astfel incât să se

respecte prevederile SR 8591/1997 Reţele edihtare subterane. Condiţii de ampiasare.
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului IucrărH, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI

materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constwctorul va lua măsurí de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărb, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţblor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoUt de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220119042016 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului CulturH i Identităţii

Naţionale.
1) Proiectantul i beneficiarul răspund de exactitatea i veridicitatea datelor i

înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea şi
elaborarea prezentului aviz.

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

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./6ex.- 27.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe sileuI PMB ..‚ q
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1826319I1644/QJ Qtć3(J%Ł)

Către : SC APA NOVA SA - prin d-na
Str Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et 6-9, sector 2

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1826219118.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1644/1902.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
Execuţie branament de apă potabilă Ia imobilul din str. LŁ Virgil Lazarovici nr. 19, sector
2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. în baza informaţiüor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare veriť,cării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2655m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Lt. Virgil Lazarovici,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării ş in vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrăhlor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

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

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

8d. Reina Elisabela nr 47, d paşlal 050013, sedor 5 Bucureşd, Románia I4eiU



e) Proiectantul i beneficiarul răspund de exactitatea i veridicitatea datelor i
inscrisurior cuprinse în documentaţia ce a constituit baza in documentarea i
elaborarea prezentului aviz.

f) Prezentul avíz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo -Mariana POPA

Exp. ROXBnBPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1826736116871 O fC/4 2ĽiZV

Către : DI. — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1826736/19.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1667/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de speciafltate privind executarea Iucrării
AIimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Serg. Ghercu Constantin nr. 12,
sector 6", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 145m;
b) Iucrarea se va executa din PT 287 existent în trotuarul nr. impare aI str. Serg. Ghercu

Constantin1 continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Serg. Ghercu Constantin,
subtraversează str. Serg. Ghercu Constantin, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde dintre trotuar i
clădirea din vecinătatea traseului.

3. ln urma anaľzei documentaţiei depuse i a aspecteor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resţectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) în timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m—1 .5m între
cablul electric i axul Fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărĺi, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul

Bď Regina Ehsabeta nr 47, şiai O5l 3, sedor 5, Bucuíeşb, Romšnža



tçunchjului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) ĺn cazul în care este secţionat sistemul radicular at materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărflor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea )ucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirb exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obbgaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabtl numai însoţit de accrdul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
1) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Proiectantul i beneficiarul răspund de exactitatea ęi veridicitatea datelor

înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea

elaborarea prezentului aviz.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.

Re±P.RJ4ex.- 2B 022DZD - prezenlul aviz a fost posiat p& site-u! PMB

hflp J/wpm b roľinstiIutiphm aria/directüÍd irecba_mediulavize_arbori_in_cansulta relavize a rbort_i n_cons ultare php pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonaýAana POPA

íł&
»t,

‘isJ
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Întocmit
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1826752 I 1691 I QÇ, 2-02t' -

______________________________

Către : SC ATF POWER DESIGN S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB
pentru SC E-Distribvţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
• Administraţia străzilor - Str. Domnŕţa Ancuţa nr 1, sector 1
• Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea LL Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1826752119022020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1691/20.0Z2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Alimentare cu energie electrică a imobUului cu adresa pe Drumul Valea Doftanei nr. 121-
125, sector 6", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele ediiitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) aviz emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 342m;
b) Iucrarea se va executa

• din postul de transformare existent pe terenul cu IE 226808, perpendicular, până Ia
aproximativ 67m faţă de Iimita din partea dreaptă şi pe proprietatea imobilului
alimentat;

• din PT 4322 existent între blocurile C1.2 şi C1.3 din Drumul Valea Doftanei,
continuă prin aleea de acces pietonală intre blocurile C1 .2 şi C1 .3 din Drumul Valea
Dohanei, continuă prin trotuawl nr. pare aI Drumului Valea Doftanei,
subtraversează Dwmul Valea Doftanei, până Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţii şi pe proprietatea imobilului alimentat;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in spaţiu verde bloc şi scuar.

3. În urma analizei documentaUei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirU avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
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b) !n timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electňc i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseu(ui Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subternne. Condiţü de ampiasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurUor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) In cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorb eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv piantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) ln cazu( execuţiei proiectu(ui in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calenđaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiUile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate rn Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

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

j) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Proiectantul i beneficiarul răspund de exactitatea i veridicitatea datelor ęi

înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea i
elaborarea prezentului aviz.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterń.

DIRECTOR EXĘCţJTIV,
‚ ýiSimonayf9&jana n,rA

ĺĺď J j_L ÎntocmU:

(( / /‘ Exp. Roxana PARASCA

Red:P.Rí5ex.- 2702.2020 - prezentul aviz a foşl postat pe site-uI PMB
pe dala de P3
-i$QĄ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1826325116961 Ç(1WP 2I320

Către: SC E-Distrîbuţie Muntenia SA — prin dL — solicită rîdicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1826325/19.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1696/20.02.2020, prin care solicítaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Branşamnet electric subteran pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Missail nr. 34, sector
1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 15m;
b) Iucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. pare aI str. Gheorghe Missail,

prin trotuarul nr. pare aI str. Gheorghe Missail, până Ia Iimita din partea stângă a
proprietăţh;

c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. în urma anatizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specif:cate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea TNormelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

d) în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare mateńal dendrologic.
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e) Proiectantul i beneficiarul răspund de exactitatea i veridicitatea datelor i

inscrisurilor cuprinse in documentaţia ce a constituit baza în documentarea i
elaborarea prezentului aviz.

fl Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emíterii.

DIRECTPRjE?(ECUTIV,
Simońa,žaíáZţOPA

/f ac4r Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:PR.!4ex.- 27.022020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ‚ ‚
pe data de

Rd Rnciina Fhçalwta nr 47 cnd neslal 050013. sector 5. Bucures. România



Direcţia de Mediu

Către: SC Avi Prod Grup SRL, str. Popa Lazăr, nr. 8, sect. 2

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1826965/20.02.2020
şí Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1767/21.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia
PMB cu nr. 1830331/27.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1994/28.02.2020, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Execuţie extindere conductă
de gaze naturale i branamente pentru imobilul situat pe os. Pipera, nr. 61,
sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriui tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediu lui Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.02.2020, a traseului lucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de extindere a conductei de gaze naturale se va executa subteran, în
carosabilul os. Pipera, pe o Iungime de aproximativ 240 m, din domeniul public;
Lucrarea de bransare va consta în conectarea Ia reţeaua de distribuţie a gazelor
naturale a imobilelor C1, C2, C3 i C4 de Ia nr. 61, din os. Pipera;
Fiecare branament are Iungimea de aproximativ 10 m;

b) In apropierea traseului executării Iucrării s-a constatat
aliniament, de aproximativ 2 m Iăţime, care se află
delim(tând sensul de rulare aI autovehiculelor i în
arbori, arbusti, vegetaţie (gazon).

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) La ĺinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilDr verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) În timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m

Iłů i il

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 1826955118303311176711994 Hiţ-Ë. 20c?D

existenţa unei platbande de
în carosabilul os. Pipera,
interiorul căreia se găsesc
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între branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrărilor constructorul va Iua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin

manevrarea utilajelor din dotare.
f) În cazul în care este secţionat sistemul radicular ał materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl,

veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudícii produse prin prăbuşirea acestora.
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate in Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

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

1) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4 Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

d end ro Iog ic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU.
m) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

n) Prezentul aviz este valabil exclusiv pentru executarea Iucrărilor pe domeniul public.

Simonql3ijppa POPA
DIREbR E*ËÇUTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N.i5 ex.- 28.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de .Q2QVZ,j2e
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1827363i1821/Di1'łŁ2C2D -
--

Către: SC Tehnic Instal Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: Primăria Sectorului 3, Direcţia Servicii PubHce, Serviciui Utilităţi Publice i
Implementare Sistem Informaţional Grafic

I»iL l iI

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1827363/21.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1821/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării Execuţie extindere reţea publică de canalizare pentru
imobilul situat pe Drumul Murgului, nr. 11, sectorul 3", conform Certificatului de
urbanism nr., vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentatia depusă de dumneavoastră, respectiv:
a) Certiflcatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memohul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIan coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Primăria Sectorului 3..

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.02.2020, a traseului lucrării, conform
informaţiilor din documente)e enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de extindere a reţelei de canalizare se va executa subteran, în carosabil
i trotuar, pe o Iungime de aproximativ 48 m, având ca punct de conectare reţeaua
de canalizare, aflată in dreptul imobilului cu nr. 3, din Drumul Murgului, iar punctul
fînal va fl in dreptul imobilului cu nr 11;

b) In apropierea traseului executării Iucrării s-a constatat existenţa unor spaţii verzi
(grădini de bloc), aferente imobilelor cu nr. 2 i 4 din Drumul Murgului, care conţin
arbori, arbuti si vegetaţie spontană.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) b situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeeIe spaiiIor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) ĺn timpul executării IucrărU aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
intre racord i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevededlor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

d) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
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radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucr&Iior contructoruI va lua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin

manevrarea utilajelor din dotare.
e) Tn cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrărfl,

veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la HCGMB nr. 30412009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabibtate 1 an de Ia data emiterii.
1) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz.

Simona- dana POPA
DI ŤÁEXECUTIV

‘N RO""

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- 2O2.2O2O - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe da(a de
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11;' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC AV1 Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP 2, os. Electronicii, nr. 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1827718/21.02.2020
şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 1826/24.02.2020, prin care soiicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Execuţie bransament gaze naturale pentru imobilul situat
pe Str. Gheorghe Rovenţa, nr. 9, sectorul 2, Bucure$r, conform Certificatului de
urbanism nr., vă comunicăm următoareie:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memońul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuaie ale deţinătoriior de reţeie edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.02.2020, a traseuiui Iucrării conform
informaţiior din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 9 m, din str. Gheorghe Rovenţa;
Conectarea ia reţeaua de gaze naturaie se va realiza în dreptul imobilului cu nr 9;
Branamentui va fi pozat ia iimita din dreapta a imobilului cu nr. 9;

b) Pe traseui Iucrării i în vecinătatea traseuiui iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3. mn urma anaiizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AV1Z FAVORABiLO Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazui execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
caiendaristic, prezentui aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de
infrastructură (tehnico-ediiítare i stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucureti";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare materiai
dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

ńn.
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f) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaua care a constituit Ia elaborarea prezentului

aviz.

SimonaMafiana POPA
DIRť&bW1CUTIV

Ą %

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- 26.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

data de
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‘1' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC AVI Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP 2, şO5 Electronicii, nr. 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMR cu nr. 1827722/21.02.2020
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1828124.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea lucrării: Execuţie branament gaze naturale pentru imobilul situat
pe Str Crapului, nr. 73, sectorul 2, Bucuresti", conform Certificatului de urbanism
nr., vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia đepusă de dumneavoastră, respectiv:
a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data đe 25.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 5 m, din str Crapului;
Conectarea Ia reţeaua de gaze naturale se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 73;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 73;

b) Pe traseul lucrării şÍ în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti plantaţi.

3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoUt de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condifle de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autohzarea, coordonarea ş execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din .Anexa 1 la HCGMB nr 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iogic.

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

Nr. 1827722I1828
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• f) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului

• aviz.

Şi aMariana POPA
(ĄC1EXEXECUTIV

Ii

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- 26.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
Ia

dala de
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şIj,

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC ATF Power Design SRL

Spre ştiinţă: ADP Sector 5, str, Fabrica de Chibrituri, nr. 9-111 sect. 5

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1827731121.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1831124.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „ExecuUe bransament de apă potabilă i racord de
canalizare a imobilului situat pe blvd. Ghencea, nr. 31, sectorul 6", conform
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 5.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.02.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarete:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 15 m, având ca punct de bransare reteaua de distribuţie a
apei potabile, aflată în dreptul imobilului cu nr 31, pe Iatura din str. Vâlcele;
Lucrarea de racord se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 20 m, având ca punct de conectare reţeaua de canalizare, aflată în
dreptul imobilului cu nr. 31, pe Iatura din str. Vâlcele;

b) In apropierea traseului executării Iucrării s-a constatat existenţa unor alveole în
trotuarul str. Vâlcele, de aproximativ 60 cm Iăţime, care conţin arbori i vegetaţie
spontană.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaUilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) In timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
între branamente i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual

I iI
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-- sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin

manevra rea utilajelor din dotare.
e) Tn cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia Finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrărü,

veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

g) In cauI execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică conditiile de Iucru pe timp friguros, conform

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

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

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

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 30412009, privind Normele de

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iog ic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.
1) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

inscrisurilor cuprinse în documentaba care a constituit Ia elaborarea prezentului

aviz.

a-Mariana POPA
EXECUTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N15 ex- 26022020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

pe data de O
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1827843/1857ĺOI'1k 2.c1c)

Către: SC General MPM Impex SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura
PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr 1, sect. 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1827843I24.072020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1857/25.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: ‚Executie branament gaze naturale pentru imobilul situat
pe Str. Dr. Constantin Istrati, nr. 42, sectorul 4, Bucuresti", conform Certificatului de
urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbantsm nr şi planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordudle individuale a(e deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.
f) Aviz Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale cu nr. 2091/Z/04.12.2019.

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 15 m, din str. Dr. Constantin Istrati;
Conectarea Ia reţeaua de distribuţie a gazelor naturale se va realiza în dreptul
imobilu)ui cu nr 42;
BranamentuI va fÍ pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 42;

O b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marlie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabii numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normeor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr 304/2009, privind Normele de

Ił-. IBd. Reoina Ejisabeta nr. 47. cod ncstal 050013 sednr 5. Rinwpçui Pnrninn



protecţie a spaţiilor verzi de pe terítoriul Municipiului Bucureşti.
d) Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
f) Beneficiawl i proiectantul sunt responsabili pentw veridicitatea i exactitatea

înscrisuhlor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentuiui

aviz.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

ÍI /m 9\

Tntocmit:
Alexandw NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- 2O2.2O2O - prezentul aviz a ťost postat pe site-uI PMB
Ia

data de
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h1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1825509118316441155512069 &qľMÉ 20Jo

Către: SC Auto Perťormance SRL, str. Mos Adam, nr. 26, camera 2, sect. 5, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1, Bucureti

Referitor Ia cererea dumneavoastră inregistrată Ia PMB cu nr 1825509/17.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1555/18.02.2020, completată cu documentaűa înregistrată Ia
PMB cu nr 1831644/02.03.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2069/03.03.2020, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Alimentarea cu energie
electrică a imobilului situat pe os. Bucureti-MăgureIe, nr. 155, sectorul 5,
Bucuresti", conform Certif'catului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizu) favorabil emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 4.03.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 110 m, având ca punct de manonare CS aferentă PT 4397, din
trotuarul de Ia intersecţia os. Bucureti-MăgureIe cu str. Herculane;
Traseul executării Iucrării va subtraversa str. Herculane, apoi va străpunge trotuarul
imobilelor cu nr. impare din os. Bucureti-MăgureIe, va subtraversa str. Pecinisca
i va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din os. Bucureti-MăgureIe
până Ia imobilul cu nr. 155, ca punct final;
BranamentuI va fi pozatla Iimita din stânga a imobilului cu nr. 155;

b) Pe traseul executării Iucrării din os. Bucuresti-Măgurele s-a constatat existenţa
unui spaţiu verde de aproximativ 2 m Iăţime, care conţine arbori, arbuti i vegetaţie
gazon).

3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
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pastíle, alveole, etc.)
d) Tn timpul executării lucrărh aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între

branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
rnanevrarea utilaielor din dotare.

f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obíigaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

h) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică conditiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Benefîciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iog ic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
m) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

Simona-Mariana POPA
DIRF4ÓIËCUTIV

J1 ‘ç\

Jij DiR'ţrÇĄ

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1827120117631 ť)9ĺYŕfEQCVZ

Către SC PROMPT GAZ SRL — prin dI. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Administrarea Domeniuiui Public -Intrnrea Odobetinr. 5-7, sector3

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1827120/20.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 1763/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branęamente pe str. Vitioara nr. 118-124,

r proprietăţi particulare, sector 3", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memorżului tehnic;
c) Clasarea Notificăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acorduńle individuale ale deţinătahlor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primăria sectowlui 3.

2. Urmare verificării pe teren din đata de 04.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 99m (din care 2,5m sunt pe domeniul
public);

b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Vitioara, perpendicular,
până Ia aproximativ 1Dm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii i pe proprietatea
imobilului branat;

O c) pe traseul Iucrărü i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucw pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

Bd. Regina Disabeta nr. 47, od poşlal 050013, sector 5, Bucureşt, Româna



DIRECTOR EXECUTIV,
SimonveVmriana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ4ex.- 0503.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB rĄj

pe data de

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea înscrisurilor

cuprinse în documentaha care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

Bd. Reina Eljsabeta nr. 47 cod poştal 050013. sedor 5. Bucureşti. România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1827119117641 (J(qtLk1<)

Către : SC PROMPT GAZ SRL — prin dL — solicită ridicarea exemplarului de ia
registratura PMB

Spre $iinţă: PS5 — Direcţia Generaiă Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi
Parcuri - Str, Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 182711912002.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1764121.02.2020, prin care soľcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚$ranament de gaze naturale pentru imobilui situat pe str. Dr. Severeanu nr. 10, sector 5",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din đocumentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 5;
f) avizul MinisteruIui Culturii nr

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) Iucrarea se va executa din conducta exístentă in carosabilul str. Dr. Severeanu,

perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl;
c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucw pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autodzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradaĺe) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.R. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spa%iilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Bd. Regina Esabeia nr 47, cod poş1a 050013, sedor 5. Buaweşb. Románia



d) În baza acestuí avíz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare materiaTndŕőiägic7

e) Beneficiarui si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea înscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp Roxana PARASCA

-J
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — soiicită rîdicarea exemplarului de ia registratura
PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B, cu nr 1826939/20.022020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1766/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
9Extinđere reţea de distribuţie a gazelor naturale ęi branęamente pe str. Valea Cascadelor,
proprietăţi pańiculare (str. Valea Cascadelor nr. 11 D), sector 6", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 160m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Valea Cascadelor nr. 11,

prin carosabilul str Valea Cascadelor, până în dreptul imobilului cu nr 11 D din str Va)ea
Cascadelor;

c) bransamentul se execută din extinderea conductei din carosabilul str. Valea Cascadelor,
perpendicutar, până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea stăngă a proprietăţii;

d) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. în urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conform

Nr. 182693911766 I (-‘WřYflZŁE'Jj1

Bd. Rena Ejjsabeta nr 47, cai poşlal 050013, sedor5, Bucureş, Rornăna



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjępa POPA
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art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţe a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea inscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
f) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

ĺntocmit:

ą'1 Rnnin FILçahpt nr 47 a4 ooslal 050013. sedor 5. Bucureşu, Románia
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; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1798401I1827696I13364I1822 OYfĺŕfE_2P21Y

Către : DSF PROJECT REŢELE SRL
(soĺicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăriei Municipiuĺui Bucuresti)

Spre ştiinţă: ADP $ector 2 - Şos. Eiectronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată la P.M.B. cu nr. 1798401/03.122019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13364ĺ04.12.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1827696ĺ21.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 1822/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea lucrării Executare Iucrare de branament gaze naturale pentru
imobilul situat pe os. Colentina nr.465, 467, Iot 1, sector 2, Bucuresti", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memońul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Međiuiui

Bucureşti;
d) avizelelacorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.02.2020 a traseului lucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm, având ca punct de pomire
conducta GN RP PE100 existentă pe str. Suceava. Branamentul va fi pozat Ia Iimita din
stânga(Iatura din str. Suceava) a imobilului ce are adresa pe os. Colentina 465-467.

b) !n apropierea Iucrărilor se află un arbore.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditb:

a) ĺn situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
conductă i axul arborelui situat ín vecinătatea traseului Iucrărü, conform prevederilor SR
8591/1997 R&ele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, säpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehno!ogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
mateńalului dendrologic. In timpul Iucrăńlor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventua$ele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Sd. Regiia EILsabela nr. 47, od poştaI 050013, sector 5, Bucureşli, Romăila

TcI: 021305.5500
httpJhwn,.pmb.ro
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e) În cazul în care in urma verificärtlor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi oblćgaţia refacerii spaţiului verde aíectat de reaHzarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, 111. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubiicată, cu modificăňle

şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţhlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabit numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specitĺcă condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţblor
verzi de pe teritońul Municipiului Rucureşti.

j) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru eecuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directja de Mediu

Nr. 1827549118231 OYĺW/L2CS)

Către : SC ROMALTER MFC SRL- prin dL — solicită ridicarea exemplarului
de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1827549/21.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1823/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specíalitate privind executarea lucrării:
Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale ęi branamente (în viitor MP) pe str.
Gheorghieni i proprietatea cu IE 233767 (nr. 34 A), sector 5", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următaareie:

1. În baza informMiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele ediiitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătodlor de reţele edilitare;
fl aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 92m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui str. Gheorghieni,

perpendicular, până ia aproximativ lm faţă de hmita din partea stângă a proprietăţii i pe
proprietatea beneficiarului;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
piantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specif]că condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor

I'aiBd. Regina Disabeta nr 47, od pcştal 050013, sedor 5, BuaireşU, Romänia
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea înscrisurilor

cuprinse ín documentaţia care a constktuit Ia elaborarea prezentului avíz.

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

Bd. Reina Elisabeta nr 41 cod paştal 050013, sector 5, Buçureşt, Romšnia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC AW PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1827716/21.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1825/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Branament de gaze naturaie pentru imobilul situat pe str. Lt. CoI. Dumitru Răducu Durbac
nr. 61, sector 1", conform C.U. nr, vă comunicăm
următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) avizele/acorduríle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 4m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Fraţii Golescu,

perpendicular, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul iucrăńlor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arboriior şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular ai materiaiului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finahzarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afíaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
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obhgaţia înlocuiňi exemplarelor uscate şí suportarea contravaloríí eventualelor prejudicü

produse prin prăbuşirea acestora.

O La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificăriie şi

completările ulterioare, persoanele fizíce şi juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiiior verzL Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - l5 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniułui public in

care se specifică condiUiie de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Norme(or pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilítare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea inscrisurilor

cuprinse in documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.

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

DIRECTORE)&'čÚty
Simona-fĎariańPOIA.

((z I Întocmit:
ţ .

Exp. Roxana PARASCA

Red:RR./Ąex.- 05.03.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-u) PMB \f
pe dala de .P
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

t IC/ AflJ-,C)
Nr. 182841111890 L tI ď / /ĺL

Către: domnul
sect. 3

Spre ştiinţă: ADF Sector 2, os. Electronicii, nr. 44, sect. 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1828411/25.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1890/26.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea lucrării „Execube bransament de apă potabilă i racord de
canalizare a imobilului situat pe str Sachelarie Visarion, nr. 55, sectorul 2", conform
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:
a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.02.2020, a traseuiui Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 11 m, având ca punct de branare reţeaua de distribuţie a
apei potabile, afiată în dreptui imobilului cu nr. 55, din str. Sachelarie Visarion;
BranamentuI va fi pozat Ia iimita din dreapta a imobilului cu nr 55;
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil ş trotuar, pe o Iungime
de aproximativ 8 m, având ca punct de conectare reţeaua de canalizare, aflată în
dreptul imobiiuiui cu nr. 55, din str. Sacheiahe Visarion;
Racordui va fi pozat ia limita din dreapta a imobiIuiui cu nr. 55;

b) in apropierea traseuiui executării Iucrării din dreptul imobiiuiui cu nr. 55, în trotuarul
imobilelor cu nr. pare aI str. Visarion Sachelarie s-a constatat existenţa unei alveole
de aproximativ 70 cm IăUme, care conţine un arbore.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederiior art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţilor, repubľcată, cu modiflcările
şi compietările uIterioare, persoanele Fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) În timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
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între branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseuluí Iucrărh, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va eviia depunerea pământului sau aItor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
1) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cupńnse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

Sim9na-Mariana POPA
DIt'Ř.ĘXECUTIV

2

Întocmit
Alexandru NICOLAE

Expert

Red; A.N15 ex.- 029?f2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1796015/1817190/1829463/13152/941/1937 Otl/Y//E EWĹ2

Către : DSF PROJECT REŢELE
(soIicită ridicarea răspunsuiui de ia registratura Prîmăriei Munîcipiuiui Bucure$i)

Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice — Primăria Sector 3
(Sos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, Bucuresti)

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1796015/26.112019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 13152/27.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1817190/27.01.2020 respectiv 1829463 şi Ia Direcţía de Mediu cu
nr.941/28.01.2020 respectv 1937/27.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: Extindere conductă gaze naturale i branamente pe
strada Stelian Mihale i str. PIt. Radu Gheorghe, sector 3, Bucuresti", conform c.u.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. b baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) clasarea Notif]cărfl nr emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu Direcţia Servicii Publice —PS3;

2. Urmare verifîcării pe teren din data de 21 .02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 71m, pomind din conducta
existentă în carosabilul str. SoId Stelian Mihale, având punct de cuplare Ia
intersecţia cu str. PIt. Radu Gheorghe, traseul continuă pe str. PIt, Radu Gheorghe
până Ia Iimita din drepta a imobilului situat Ia nr. 4A.

b) pe traseul IucrărU i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3. În urma anaiizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIŁ
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) b situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ultedoare, persoanele fizice i juridice au obligaba să nu diminueze

Bd. Regma EIabeIa nr 47, cod poştal 050013, soclor 5, Buwreştí. Romia
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suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pasťle, alveole, etc.)
c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentui aviz este vaiabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr 220119.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia ucrărilor de

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

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

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

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.
f) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ć99 ţLţĘ/ YjI%(2

Către: Marna Soc Com Serv (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1

Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1829542/26.02.2020
şi ia Direcţia de Mediu cu nr 1941/27.02.2020, prin care solicitaţi avizui de speciaiitate
privind executarea ucrării. Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobiiul
situat pe Str. George Enescu, nr. 34, sectorul 1, Bucure$i", conform Certificatului
de urbanism nr., vă comunicăm următoareie:

Q 1. ln baza informaüilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:
a) Certificat de urbanism nr. i pianuri anexe;
b) MemoriuI tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţeie ediiitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 14 m, din str. George Enescu;
Manonarea se va realiza ia cablui de joasă tensiune - nia electrică E5, aferent
PTZ 2912, aflatîn trotuarul din dreptul imobilului cu nr 38, din str George Enescu;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobiiuiui cu nr. 34;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbu$i plantaţi.

3. Tn urma analizei documentaUei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Jn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordui administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiiie de Iucru pe timp friguros, conform
celor speciflcate în Anexa nr. 3 a HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-ediiitare ęi stradale) de pe teritońul Municipiului Bucuretľ';

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

d) În baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material
dend ro Iog ic.

Ue r
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e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
f) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

g) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Cultuńi.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

Tntocmit:
Alexandw NICOLAE

Expert

Red: A.N15 ex.- O2OBD2O
- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1829450/18294541197911940

Către: SC Emgaz Construct SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: Sectowl 4 aI Municipiului Bucureti, Primar, Direcţia Gospodărire Locală,
Biroul Lucrări Edilitare, blvd. Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sect. 4

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1829450/26.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1979/27.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia
PMB cu nr 1829454126.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1940/27.02.2020, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: nExecuţie extindere conductă

O gaze naturale ęi bransamente pentru imobilul situat pe Str. Pogoanele, nr. 159,
sectorul 4, Bucuresti", conform Ceńificatului de urbanism nr.
661 R117571 95130.09.2019, vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 661 RI1 757195/30.09.2019 i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notifjcării nr. 18430/16.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Sectorul 4 aI Municipiului Bucureti;
f) Aviz Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale cu nr. 1708/5/15.10.2019.

2. Urmare veriflcării pe teren din data de 28.02.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de extindere a conductei de gaze naturale se va executa subteran, în
carosabil si trotuar, pe o Iungime de aproximativ 62 m, din str Pogoanele, dintre
care aproximativ 10 m pe domeniul public (conform Aviz de Traseu nr. 254, emis

O de Sectorul 4 al Municipiului Bucureti, Primar, Direcţia Gospodărire Locală, Biroul
Lucrări Edilitare, înregistrat cu nr. P18/6467E/27.11.2019);
Conectarea Ia reţeaua de gaze naturale se va realiza în dreptul imobilului cu nr.
159;
Lucrarea de bransare se va executa subteran, în carosabil pe o Iungime de
aproximativ 5 m, din drumul de servitute aferent imobilului cu nr. 159, din str.
Pogoanele;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 159;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arboriJarbuti plantaţi.

3, In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;
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b) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucureti";

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ań. 4, Iit, b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiUor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
f) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

mnscrisuriior cuprinse ín documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

(1

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red; A.N./5 ex._02&Ş/2020
- prezentul aviz a íoşt postat pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: sc Avi Prod Grup SRL, str. Popa Lazăr, nr. 8. Sect. 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1830298/27.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2000/28.02.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate
privind executarea iucrării „Execuţie branament đe gaze naturale pentru imobilul
situat pe sos. Bucureti-PIoiesti, nr. 40, sectorul 1", conform Certificatului de
urbanism nr., vă comunicăm următoarele:

( 1. In baza informaţiiior din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:
a) Cer[ificatui de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare;
e) Avizui favorabil emis de ADP sector 1;
1) Avizul favorabii emis de Ministerui Cultuhi cu nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 2.03.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoareIe:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 9,5 m, având ca punct de branare reţeaua de distribuţie a gazelor
naturale, aflată în dreptul imobilului cu nr. 40, din os. Bucuresti-Ploiesti, pe Iatura
din str. Graţioasă;
Conectarea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 40, din os. Bucuresti-Ploiesti,
pe iatura din str Graţioasă;

b) În apropierea traseului executării Iucrării, în trotuawl din dreptul imobilelor cu nr.
pare din sos. Bucureti-PIoiesti, pe iatura din str. Graţioasă, s-a constatat existenţa
unei platbande de aliniament, de aproximativ 40 cm Iăţime, care conţine vegetaţie
spontană.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

a) łn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obiigaţia soiicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrăriĺor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanui iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completăriie ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (płatbande,
pastile, alveole, etc.)

c) În timpui executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
între bransamente i axul arboreiui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
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prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
d) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

g) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
1) Beneficiarul ş proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea ş exactitatea

inscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

ĺĺ*

I 133 l

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- 0503.2020 - prezentul aviz a íost postat pe site-ut PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 181176011832395127212244 ĺ3 ‘t$2í

Către: SC RNB Instal Construct SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura
PMB)

Spre ştiinţă: ADP 2, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată ia PMB cu nr. 18117dö713.0üÜ20
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 272/14.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată ia
PMB cu nr. 1832395/04.03.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2244/05.03.2020, prin care
soHcitaţi avizul de speciaiitate privind executarea Iucrării'. „Branęament gaze naturale
pentru imobilul situat pe Str. Zalelor, nr. 18, sectorul 2, Bucuresti", conform
Certificatului đe urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. )n baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 6.03.3030, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, carosabii i trotuar, pe o Iungime
de aproximativ 6,5 m, din str. Zalelor;
Conectarea Ia reţeaua de distribuţie a gazelor naturale se va realiza în dreptul
imobilului cu nr. 18;
BranamentuI va fi pozat ia Iimita din stânga a imobilului cu nr 18;

b) Pe traseul Iucrării şi în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti plantaţi.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectuIui, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) b cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti';

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
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Simona-Mariana POPA
DIREI EXECUTIV
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) Tn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material

d end ro Iog ic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

f) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurflor cuprinse în documentaţia care a constítuit Ia elaborarea prezentului

aviz.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. ctd poştal 050013 sedůr 5. Bucureşb. Romănia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1813325/1832598/457/2239 ĺ3 Şťt2G

Către: SC Apa Nova Bucuresti SA, str. Tunari, nr. 60A, et. 6-9, sect. 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sect. 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1813325/16.01.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 457/17.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia
PMB cu nr. 1832598/04.03.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2239/05.03.2020, prin care
solicitaţi avizul de speciafltate privind executarea lucrărilor „Separare Consum de apă
potabilă pentru apartamentul situat Ia etajul 2 din imobilul cu adresa str. Viitorului,
nr. 62, sector 2 i execuţic bransament apă i racord canal pentru imobilul situat pe
Str. Viitorului, nr. 62-62A, sectorul 2, Bucuresti", conform Certificatelor de urbanism
nr., văcomunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificate de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memohul tehnic;
c) Clasarea Notificărilor nr emise de Agenţia pentru Protecţia Mediu lui Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avize de traseu emis de Administraţia străzilor;
f) Aviz Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale cu nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 6.03.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
lungime de aproximativ 3 m, din str. Viitowlui;
Conectarea Ia reţeaua de distribuţie a apei potabile se va realiza în dreptul
imobilului cu nr 62-62A, din str. Viitorului;
BranamentuI va fi pozat în dreptul imobilului cu nr 62-62A;
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime
de aproximativ 6 m, din str Viitorului;
Racordul va fi pozat În dreptul imobilului cu nr. 62-62A;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resQectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărflor;

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform

Iai2iIBd. Regína EIisabeĹa nr. 47. cod poştal 050013. sector 5, Bucureşt, R001án



ceIoYpeci&ate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea

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

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ';

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaHtate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
f) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului

aviz.
g) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

- Expert

Red: A.N./5 ex.- 6.03.2020 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
(Sos. Electronicfl nr.44, sector 2, Bucuresti)

Nr. 1817881I1026ĺ3 ‚y17ç—;:Jr3c

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1817881129.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1026/30.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
Alimentare cu energie electrică-Parc Păsărari situat tn Strada Ziduri Mosi nr.4, Sector 2,
Bucure$i", conform C.U. nr.26614,,Z" din 12.11.2019, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 266/4,1' din 12.11.2019 i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. 22924/04.12.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul Ministerului Cultuňi nr. 5846/30.12.2019.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 55m, având ca punct de pomire PT
3964, traseul străbate trotuarul situat in dreptul complexului comercial Obor i strada
Câmpul MoiIor, până la noul RMPT ce urmează sä alimenteze cu energie electrică Parcul
Păsarari.

b) Punctului de pornire a Iucrărilor respectiv postului de transformare ‚ se află în spaţiul verde
delimitat prin bordură din faţa complexului comercial Obor (bI. A5), Pe acest trotuar există
arbori în alveolele delimitate, Pe strada Câmpul Moilor, în proximitatea traseului există
arbori precum i vegetaţie spontană

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ultehor emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subternne, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnolcgie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic, În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurflor arbodlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regna Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucuieş!i, Rom&a
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e) !n cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obbgaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. AstíeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţhie de Iucru pe timp friguros, conform celor specîficate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,

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

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009, privínd Normele de protecţie a spaţřilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare materîal dendrologic.
i) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

v
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA
(solicită ridicarea exempĺaruĺui de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucureti)

r

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

Nr. 1825606/1556 ĺ3. /YCE' «)‘Ĺ'

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B, cu nr IWZSEOC//7.Űź2O4Ua Direcţia de
Mediu cu nr./tďGĺ/(02.26$krin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Branament electric pentru imobilul situat pe str. Almas nr.36A, sector 1, Bucureti",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiticărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Sucureşti;
d) avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm, având ca punct de pornire stâlpul
de joasă tensiune aferent PT1347 existent in trotuarul numerelor impare aI str Almas.
Traseul continuă prin trotuarul numerelor impare până Ia noul BMPT ce va fi montat În
incinta imobilului situat Ia nr. 36A, pe str. Almas.

b) Pe trotuawl numerelor impare aI str. AIma se afiă o platbandă de aprox. 50 cm Iăţime in
care se află vegetaţie spontană.

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) ln situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul in care in urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea lucrărilor) se La
finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului
(inclusiv plantare iarbăigazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţhlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
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prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condithle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

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

e) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
f) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condhfllor din aviz.
g) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

h) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
i) Prezentulaviz are termen de valabilitatelan de Ia data emiterii.

_____ ______
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182625911640

Către: SC GRID SITAL SRL
(Strada Steluţei nr. 11, sector 1, Bucure.ti)

Spre ş.tiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnŕţa Ancuţo nr 1, sector 1

Referitor la cererea dvs. înriItrată Ia P.M.B. cu nr. 1826259/18.02.2020 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 1640/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe os. Chitilei nr.339, sector 1,
Bucure$i", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiflcărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de llm, având ca punct de pornire
conducta de gaze naturale existentă în os. Chitilei. BranamentuI va fi pozat Ia 5,5m faţă
de Iimita din stânga a proprietăţii situate Ia nr.339.

b) In apropierea imobilului situat ia nr. 339, Ia Iimita din dreapta Iângă stâlpul de iluminat
stradal se atlă un arbore într-un spaţiu verde neamenajat.

3. În urma analizei documentaUei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirb avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m intre
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 RefeIe edüitare subterane. Condiţii de ampĺasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
matehaluiui dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arbońlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
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e) in cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicü

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

prciectului (inclusiv planĺare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele flzice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMR nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritohul Municipiului Bucuresti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrari,, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182624211 82808411648/1858 HW â12Ĺ)

Către : ABAC PROIECT ENERGIE SRL
(Str. Răsăritului nr 38, Buftea, Judeţul Ilfov)

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1826242/18.022002 şi Ia DireEţ}de
Mediu cu nr 1648119.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.MB. cu nr.
1828084/24.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 1858/25.02.2020, prin care sobcitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Racordare Ia energie electrică de distribuţie pentru
imobilul situat pe strada Coralilor nr.20G (Scoala Germană), sector 1, Bucureşti „‚ conform
C.U. nr.42SI57TEIDDIC/316871 din 21.10.2019, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 425/57TEIDD/C/31687/ din 21.10.2019 i planuri anexe;
b) memońul tehnic;
c) clasarea Notificării nr 22059/19.11.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edihtare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de racordare a imobilului situat pe str. Coralilor nr.20G se va executa subteran, pe
o Iungime de aprox. lm, având ca punct de pornire cablul distribuitor situat in trotuarul
străzii Coralilor, intre PT4415 i PT4306. BranamentuI se va executa la Iimita din stânga a
proprietăţii situate pe str. Coraiilor 20G.

b) In proximitatea Iucrărilor, pe trotuarul numerelor pare aI străzii Coralilor se află arbori in
alveolă.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obliga%ia solicitării revizuirb avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrăń aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între cabiul
electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edi!itere subterene, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizônd o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurHor arborflor prin manevrarea utilajelor din
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dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicuiar aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile.
e) Tn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în vecinătatea traseului Iucrărh, veţi avea

obiigaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaUului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările uiterioare, persoanele f]zice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spahilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului caiendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Nom,elor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G,M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182581711649

Către: SCANTOPRESTACTIVSRL
(Str. Afluentului nr. 10, sector 1, Bucureti)

Spre ştiinţă: Administra(ia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1825817/18.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1649/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale cu conducte ęi instalaţii de racordare đin
PEIOO SDRII(in viitor MP) pe strada Constantin Noica i Calea Plevnei, sector 1 i 6,
Bucure$i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edihtare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;

2. Urmare verificării pe teren dín data de 06,03.2020 a traseului Iucrării conform
infonnaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 446m, astfel: Conducta proiectată
PE100SDR11Dn DOmm proiectată pe strada Constantin Noica se va cupla în conducta de
gaze natura(e RP OL 10 existentă in carosabilul CăŰ Plevnei, De Ia punctui de conexiune
Iucrările continuă pe str. Constatin Noica pänă in dreptul imobilului situat Ia nr 181 unde va
fi CT.
Conducta proiectată PE100SDR11Dn9Omm pe Calea Plevnei se va cupla în conducta de
gaze naturale RP OL1O existentă în carosabilul Căii Plevnei, Iucrăriie continuă până in

( dreptul imobilului cu 1E250006 unde va avea CT.
b) In trotuarul numerelor impare aI Căü Plevnei se regăsesc arbori în alveole precum i

egetaţie spontană.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AV1Z FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări aie proiectului, ulterior emitehi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei iucrăriior.

b) în timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
conductă i axui fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului iucrărh, conform
prevedeňlor SR 8591/1997 ReteIe edühtare subterane. Condiţii de amplasare.

c) in dreptui arboriior din vecinătatea traseuiui iucrărü, sâpătura se va executa manuai sau
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utilizánd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI

materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale în jurul

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărń, veţi avea

obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaia să nu diminueze

suprafeţele spatiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

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

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

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

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-MarianaPOPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC IPROEXENERGYMANAGEMENTSRL — soflcită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS5—Administraţia Domeniului Public- Str Fabríca de Chibrŕturinr. 9-11, sector5

DIRECTOR EXECVŢ!Ę
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Nr. 182724711771 I ĺJĺ(tľĺ?.JzV2i)

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1827247/20.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 1771/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Extindere reţea de distribuüe a gazelor naturale i branamente pe str. Mucenicul Becheru
nr. 14, sector 5", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 17m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Mucenicul Becheru din

dreptul imobilului cu nr. 12, prin carosabilul str. Mucenicul Becheru, până Ia aproximativ 3m
faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
p!antaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

CondiUonat de resrectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Beneficiarui i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea ş exactitatea înscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

P1 PpninFliç.hta nr 47 rn1mçtIflrÄ111 ndnr Riin,rnçh Prmnin



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

— •1—

Către SC AVI PRQD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1827720/21.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1827/2402.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Branęament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str, Petru ęi Pavel nr. 24, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoare)e:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului lucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str, Petru i Pavel,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării i în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi ş arbori/arbu$i

plantaţi, există platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La fînalizarea Iucrăńlor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

c) Conform prevedehlor ad. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocahtăţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fĺzice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

f) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
g) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea inscrisurilor

cuprinse în documentaUa care a constituit Ia elaborarea prezentuluí aviz.
h) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Si a,Mariana POPA

A lntocmit:
‘4 d Exp. Roxana PARASCA

Red:P,RJ4ex.- 0503.2020 - prezentul auiz a fost postat pe síle-uI PMB r
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

73,yfl 202Ĺ1

Către SC AW PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzi lor - Str Domnia Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1827725/21.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 182912402.2020, prin care solicitaţi avizul de speciafltate privind executarea Iucrăńi
Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe bd. Ficusului nr. 2 A, sector 1",

conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. şk planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărb nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile indivíduale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 18m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul bd. Ficusului, perpendicular,

până la aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţü;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

b) În timpul executărH lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductăi axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeie edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verifícărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

Nr. 1827725/18291
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!niocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:PRJ4ex- 05032020 - prezentul aviz a fosi postal pe site-ul PMB /0 Ô3 2')23
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produse prin prăbuşirea acestora.

fl Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată,
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi

reglementarea şi
cu modificările şi
să nu diminueze
(platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

h) Nerespectarea cefor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului BucureştL

i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
j) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea inscrisurilor

cuprinse în đocumentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimQfla-Mariana POPA

Bd. Relina EIsabeta nr. 47 cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşt, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

/3 ‚YÁ€70źZ22ć)

Către : SC AW PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor la cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1827726/21.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 1830/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
‚Branęament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Atlasului nr. 42, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
p a) C.U, nr i planuri anexe;

b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str Atlasului, perpendicular,

pánă Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
r CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regtementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveoie, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

ťI.' rit
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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Red:P.RJ4ex.- 0503.2020 - prezentul avíz a fost postat pe sile-uI PMB
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută Iucrăd de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea inscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

Bd. Reoina Dtsabeta nr 47. cod poştal 050013, sedor 5. Bucureşü, Rümânia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC MARNA SOC COM SERV SRL — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1828179/24.022020 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 1859/25.02.2020, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrăńi
»Branęament electric subteran pentru imobilul situat pe str. Miron Costin nr. 50, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele ediiitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 55m;
b) Iucrarea se va executa din PT 25 existent in spatele blocului 5 din str. Miron Costin

nr 45-47, prin carosabH din spateie biocuiui 5, prin trotuawl din iateraiui blocului 5 pe
str. G-ral Alexandru Cernat1 apoi prin trotuawl nr. impare aI str. Miron Costin,
subtraversează str. Miron Costin, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea PT-ului i în spaţiu
verde bloc 5 din str. str. Miron Costin nr. 45-47 din vecinătatea traseului Iucrării.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
cablul electiic i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărh, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edilitere subterane, Condiţii de amplasare.

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

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

I,a I
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răspunzătorř de eventualele pagube produse Ia condiţü meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edibtare i
stradale) de pe teritohul Municipiului Bucuresti'.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B, nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea înscrisurilor
cuprinse în documentaţia care a cDnstituit Ia elaborarea prezentului aviz.

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

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:PR./4ex.- 05032020 - prezentul aviz a fast postal pe sít&uI PMB / c 3. z&?o
http /twww pmb ro/rnstitutiiipnman&directiűdirect,a_med,ulav zQarbon_In_consultareJavjze arbon n consultare php pe data de

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

Către: Apa Nova Bucuresti SA, str. Tunah, nr. 60 A, et. 6-9, sect. 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1830738128.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 02.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării »Execuţie bransament de apă potabilă pentru imobilul situat pe
str. Săveni, nr. 79, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr, vă comunicăm
următoarele:
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele ediiitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 4.03.2020, a
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i
aproximativ 5 m, din str. Săveni;
Conectarea Ia reţeaua de distribuţie a apei potabile se va realiza în dreptul
imobilului cu nr 79;
Bransamentul va fĺ pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 79;

b) În dreptul imobilului cu nr. 79 s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament,
de aproximativ 80 cm Iăţime, delimitată de un gard de protecţie, care conţine arbori,
arbuti i vegetaţie spontană.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) În timpui executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
între branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseuiui Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manuai
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

traseului Iucrării, conform
următoarele:
trotuar, pe o Iungime de

Nr. 183072812036 ĺý.ŰĄť'ct&V

Bd. Reśaa Elisateta nr. 47. cod oostal 050013. sedoc 5. Bucuresü. Ramâia



radicular aI maĺerialűiűídendrőíĘíc. În fimpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin

manevrarea utilajelor din dotare.
e) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărü,

veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supońarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform

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

“Normelor pentru avizarea, autońzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.
1) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

Simona-Mariana POPA
DIREÇR EXECUTIV

r

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

rt

Red: A.N/5 ex.- 04.032020 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-u PMB

pe data de
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I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ĺJHŰL' !&2

Către: Apa Nova Bucureti SA, str. Tunari, nr. 60A, et. 6-9, sect. 2

Spre ştiinţă: ADP 1, Rulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1831719/02.03.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2074103.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „ Execuţie branament de apă potabilă pentru corpul de
clădire C2 aI imobilului situat pe Str. Ion Brezoianu, nr. 18, sectorul 1, Bucuresti",
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 4.03.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, in carosabil i trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 4 m, pe domeniul public aI str. Ion Brezoianu;
Conectarea Ia reţeaua de distribuţie a apei potabile se va realiza în dreptul corpului
de clădire C2, aI imobilului cu nr. 18;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 18, corpul de clădire
C2;

b) Pe traseul Iucrării ş în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbu$i plantaţi.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite
p

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

b) ln cazul execuUei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti';

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

Iai

Nr. 183171912074
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Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

Alexandru
Tntocmit:

NICOLAE
Exped

Red: A.NJ5 ex.- OO3.2O2O - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
Ia

data de .Ş.CĹ3 12v

de nd rolog ic.
e) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
f) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

g) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturfl.
h) Prezentul aviz este valabil exclusiv pentru executarea Iucrărilor pe domeniul public.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ĺ3va
Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea răspunsului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1832739/04.03.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2228/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Executie branament de gaze naturale pentru imobilului
situat pe str. Episcop Vulcan, nr. 14, sectorul 1", conform Certifîcatului de urbanism
nr., vă comunicăm următoarele:
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certiflcatul de urbanism nr. i pianuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acorduhie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 6.03.2020, a traseuiui Iucrării, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o iungime de
aproximativ 6 m, având ca punct de conectare reţeaua de distribuţie a gazelor
naturale din dreptul imobilului cu nr 14, aI str Episcopul Vulcan;
BranamentuI va fl pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 14;

b) În dreptul imobilului cu nr 14 s-a constatat existenţa a două platbande de
aliniament, de aproximativ 60 cm Iăţime, care conţin arbori i vegetaţie (gazon).

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
între branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, condiţii de amplasare.

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

Nr. 183273912228
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radicular al materialului dendrologic. ĺn timpul lucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin

rnanevrarea utilajelor din dotare.
1) In cazul în care este secţionat sistemui radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

g) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării,

veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform

celor speciflcate în Anexa nr 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autońzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

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

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneflciarul, respectiv executantul lucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material

dend ro Iog ic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
m) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înschsuńlor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz.

n) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

SimonaMaíiana POPA
DIR#*M1ECUTIV

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- 06.03.2020 - prezentul aviz a ťost postat pe site-uI PMB

pe data de .JG:.C 2Ľk'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1816635/1 827714/890/1 824 (77OL La'ţL)

Către: S.C. AW PROD &RUP S.R.L
(soĺicită ridicarea exempiarului de ĺa registratura Primăriei Municipiuĺui Bucuresti)

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1816635/23.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 890/27.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.R. cu nr.
1827714/21.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1824/24.02.2020, prin care soliciiaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Bransament gaze naturale pentru imobilul situat pe str.
Petru Maior nr. 83, sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

ln baza informaţiilor din đocumentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notif]cărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, având ca punct de pomire conducta
de gaze naturale existentă in carosabilul străzii Lugoj. Bransamentul va fi pozat Ia aprox.
3m faţă de Iimita din dreapta a imobilului ce are adresa pe str, Petru Maior 83, Iatura
situată pe str. Lugoj.

b) La Iimita din din stânga a imobilului (Iatura str. Lugoj) se află un arbore în alveolă.
3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirfl avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) ĺn timpul executărh Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între cablul
electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrărü, conform prevedehlor
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţhlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, seva evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudich
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obiigaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiuluî Bucuresti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

- N Íntocmit:
Exp. Anca
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ĺVĺYJJ)°
Către: SCANTOPRESTACTIVSRL
(Str. Afĺuentului nr. 10, sector 1, Bucuresti)

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

- ADP Sector 1 - B-dul Poligratiei nr. 4, sector 1

Nr. 1825821/1650

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1825821/18.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1650119.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale M.P pe str. Ion Câmpineanu, str. Academiei,
str. Popi$eanu Cristian, str. Edgar Quinet, str. Biserica Enei, sector 1, Bucure$i, cu
conducte i instalaÇii de racordare din PE 100 SDR 11", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti
g) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarările se vor executa subteran, pe o Iungime de 1915m, astfeI:
- In carosabilul străzii Ion Câmpineanu, de Ia CT situat în apropierea blocului 31, continuă
(subtraversează Calea Victoriei) până Ia PC situat în carosabilul bd. Nicolae
Bălcescu(subtraversare parţială). In carosabilul străzii Academiei, de Ia intersecţia cu str.
Edgar Quinet, subtraversează strada Ion Câmpineanu i are CT în dreptul imobilului cu nr.
70(ce are adresa pe Calea Victoriei). In carosabilul str. Popiteanu Cristian unde va avea
CT în dreptul imobilului situat Ianr. 2-4. In carosabilul str. Edgar Quinet unde va avea CT în
dreptul imobilului situat Ia nr. 6.In carosabilul str. Biserica Enei unde de asemenea va fi un
CT în zona imobilului sitaut Ia nr. 14. De asemenea Iucrările vor avea i următoarele
ramificaţii; aleea pietonală între imobilele cu nr. 20 respectiv 22 de pe str. Ion Câmpineanu,
spaţiul verde aferent imobilului cu nr, 26 de pe str. Ion Câmpineanu.

b) Pe strada Academiei, str. Ion Câmpineanu precum i în proximitatea Iucrărilor desfăurate
s-a constatat existenţa unor spaţii verzi amenajate, grădini delimitate, arbori in alveole i
vegetaţie sponană

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL

Bđ. Regna EIabeła nr. 47, cod poştal 050013. sedor5, Bucureşti. Romá,,a

TeI: 021.3055500
hUp7/Awňv.pmb.ro



Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătaiea traseului lucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Ref&e edilitare subterane. Condiţiŕ de amplasare.

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

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

fl La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărb, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărb i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturfl ş Identităţii

Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECTOR EKECUTIV,

Si7kaMaY1ŢÎftOPA

ĺĺ' b777.
Exp. Anca
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ĺ7/7ľít Wt'

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA
(solicită ridicarea exempĺaruĺui de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucuresti)

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

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Nr. 1826757/1692

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cunr. 1826757/19.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1692/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Jimbolia nr. 256, sector 1,
Bucure$i", conform C.U. nr.986R11790662 din 19.12.2019. vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 986R11790662 din 19.12.2019 i planuri anexe;
b) memońul tehnic;
c) clasarea Notiflcării nr. 573/17.01.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;
g) avizul favorabil emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului Iucrării conform
in(ormaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 200m, având ca punct de pornire din CD
existent Ia baza stâlpului din dreptul imobilului cu nr.14 din bd. Laminorului, va continua pe
partea numerelor pare a trotuarului, apoi prin trotuawl numerelor impare aI str. Moldovei i
trotuarul numerelor pare aI str. Jimbolia, până în dreptul imobilului situat Ia nr. 256, Ia noul
FDCP ce va B amplasat Ia limita din stânga a proprietăţii.

b) In dreptul imobilului situat Ia nr. 14 i pe partea numerelor pare a imobilelor situate cu
adresa pe bd. Laminorului se află vegetaţie spontană. In trotuarul str. Moldovei se
regăsesc arboh în platbande de aprox. 1 m Iăţime, iar pe str. Jimbolia, trotuarul nr. pare, se
regăsesc arbori in alveolă precum i arbori i vegetaţie in platbande. La Iimita din dreapta a
proprietătii se află un arbore in platbandă.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărh Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m intre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrärii, conform prevedehlor
SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de amplasare.
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c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manuaí sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualete pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma veriticărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obIigaia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specilicate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

j) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

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

DARPĽ'ŢR EXECUTIV,
‚%?sÎjAű*çariana POPA

Întocmít:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: MINISTERUL TINERETULUI I SPORTULUI
(Domnui Fluture Laur-solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăriei Municipiului
Bucure$1)

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

Nr. 182674511694 ĺJťítJt (/)ľ

Referitor ia cererea dvs. înreg1ťrată Ia P.M.B. cu nr. 1826745/19.02.2020 şi Ia Direcţía de
Mediu cu nr. 1694/20.02.2020, prin care soiicitaţi avizul de speciaiitate privind executarea iucrării
‚Alimentare cu energie electrică a imobiluiui situat pe Bulevardul Mără$i nr.18-20-
Ministewl Tineretului i Sportului pentru Federaţia Română de Rugby, sector 1, Bucure$i",
conform C.U. nr. vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de đvs., respectiv:
a) C.U. nr. din 01.11.2019 i

planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acorduńle individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti;

2. Urmare veriflcării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 255m(aprox. 247m pe domeniul public),
pornind din reţeaua allată pe cablul disthbuitor 20Kw T4746, staţia Radu Zane prin racord
inirare-ieire între T4657 i T3688 existentă în dreptul imobiiului cu nr.79 pe str. Av. Petre
Creţu. Lucrările se vor poza in trotuarul numerelor impare aI Bulevardului Mără$i,
subtraversează i continuă prin trotuarui numerelor pare ai bulevardului Mărăti i prin
trotuarul numerelor impare aI străzii Alexandru Constantinescu, până Ia noui PC.

b) Łucrarea se execută pe un traseul ce are in apropiere vegetaţie. Pe trotuarul numerelor
impare i pare aI bd. Mărăsti se regăsesc arbori in platbande, precum i spaţii verzi
amenajate. De asemenea, arobori se regăsesc ş pe trotuarul străzii Alexandru
Constantinescu.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi
bIigaţia soiicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpui executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între cabiul
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electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform prev6diIor
SR 8591/1997 Reţeie edilítare subterane. Condiţü de ampiasare.

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

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care in urma veriťicărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşkrea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia reíacerü spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţńlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaUlor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţíei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specificä condiţflle de Iucru pe timp friguros, coníorm celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Nomielor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teńtoriul Municipiului Bucureti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărü i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai Tnsoţit de avizul Ministerului Culturh i Identităţii

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

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona- ana POPA

Exp.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: sc Aví Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1832742/04.03.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 2227/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării ‚Execuţie extindere conductă gaze naturale i branamente
pentru imobilul situat pe str. Almas, nr. 21 B, sectorul 1", conform Certificatului de
urbanism nr, vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentatia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) certificatul de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1;
f) AvizuI favorabil emis de Ministerul cuiturii i Identităţii Naţionale nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 6.03.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de extindere se va executa subteran, în carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 8 m, având ca punct de conectare reţeaua de distribuţie a gazelor
naturale aflată în dreptul imobilului cu nr, 19 B, din str AIma;
Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar1 pe o
Iungime de aproximativ 3 m, din str. AIma;
Branamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 21 B;

b) In dreptul imobilului cu nr, 21 B s-a constatat existenţa unei platbande de
aliniament, de aproximativ 40 cm Iăţime, care conţine arboh i vegetaţie spontană,
precum ş a unei alveole, de aproximativ 40 cm Iăţime;
De asemenea, in apropierea traseului executării Iucrării din str. Almas, mai exact în
trotuarul imobilelor cu nr impare, s-a constatat existenţa unei platbande de
aliniament, de aproximativ 40 cm Iăţime, care conţine arbori si vegetaUe spontană.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice ş juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

IaiiI

Nr. 183274212227
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c) Tn timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m

între branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrnlogic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

e) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iog ic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
1) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscńsurilor cuprinse în documentaUa care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

Si -Macjana POPA

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: ANJ5 ex.- 3.O3.2O2Q - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC Cordia Parcului Residenbal Project SRL, str Tohani, nr. 2, bI. 33, sc. 3, et. 5,
ap. 111, sect. 4, Bucureti — sc Theoincon Business SRL

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr 4, sector 1

Iľ%!-. r

Nr. 183234212241 ĺY'ťYć2ui

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1832342/04.03.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2241/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea lucrării „Execuţie branament incendiu i racord đe canalizare
pentru imobilul situat pe str. Parcului, nr. 20, sectorul 1", conform Certificatuiui de
urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentatia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizeleiacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 6.03.2020, a traseului Iuőrârii7 conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 4 m, având ca punct de branare reţeaua de distribuţie a
apei potabile aflată în dreptul imobilului cu nr. 20, din str. Parcului;
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime
de aproximativ 12 m, având ca punct de conectare reţeaua de canalizare aflată în
dreptul imobiiuiui cu nr. 20, din str. Parcului;

b) In dreptul imobilului cu nr. 20 s-a constatat existenţa unei platbande
de aproximativ 1 m Iăţime, care conţine arbori i vegetaţie spontană;
De asemenea, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr 20, din str.
constatat existenţa unui spaţiu verde, de aproximativ 2 m Iăţime,
bordura carosabilului i gardul proprietăţii, care conţine arbori
spontană;
În trotuarul
proprietăţfl

de aliniament,

Parcului, s-a
delimitat de
i vegetaţie

din dreptul proprietăţii cu nr 20, mai exact, Ia Iimita din dreapta a
s-a constatat existenţa unor arbori.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
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suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) Tn timpul executărfl Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
între branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual
sau utilízând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) Tn cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia IucrărU
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
1) Benefîciarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaUa care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

‘2. 2 .‘

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

rt

Red: A.NJ5 ex.- 12)03.2020 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

pe data de ./3.c?3 7Ô2D
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: sc Antoprest Activ SRL (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă: Municipiul Bucuresti, Primăria Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public
i Dezvoltare Urbană, Sector 6, SeMciul Edilitar Avizare Amplasamente pe Domeniul
Public

Iů I

Nr. 183338012317

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistratăIa PMB cu nr. 1833380/06.03.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2317/09.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Optimizare a funcţionării sistemului de distribuţie a
gazelor naturale pe blvd. Iuliu Maniu, nr. 443-445 până Ia nr. 413, sectorul 6, cu
conductă ęi instalaţii de racordare", conform Certificatului de urbanism nr., vă
comunicăm urrnătoarele:
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) cer[ificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de PS 6, ADP i DU.

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.03.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 243 m i va cuprinde reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, dintre
imobilele cu nr. 443-445 i nr. 413, din blvd. Iuliu Maniu, unde vor fi i cele două
puncte de cuplare;

b) ln apropierea traseului executării Iucrării
din blvd. Iuliu Maniu, în dreptul imobilelor
platbande de aliniament, de aproximativ
qazon si veqetatie spontană

dintre imobilele cu nr. 443-445 i nr. 413,
cu nr impare s-a constatat existenţa unei
9 m Iăţime, care conţine arbori, arbuti,

3. În urma analizei documentaţiei depuse I a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice I juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
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d) În timpul executărfl Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
între branamente i axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

f) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

h) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea I execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU.
m) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea ş exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

Simona-Marĺana POPA
DIRE°ą ÉXË$UTIV

O

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- /103.2020- prezentul aviz a íost postat pe site-uI PMB

pe data de 2D
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: domnul Romeo Constantin Beleţ (solicită ridicarea exemplarului de Ia Registratura
PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

IaiiI

Nr. 183329612318

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1833296/06.03.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2318/09.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Execuţie branęament electric pentru imobilului situat pe
str. Duetului, nr. 94, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă
comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Cer[ificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1;
f) Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii nr

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.03.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 20 m, având ca punct de mansonare PTZ 657 din reţeaua de distribuţie
a energiei electrice, aflat în dreptul imobilului cu nr. 97, din str. Duetului;
Traseul executării Iucrării va subtraversa str. Duetului, apoi va străpunge trotuarul
imobilelor cu nr. pare si va continua până în dreptul imobilului cu nr. 94;
BranamentuI va Fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 94;

b) In dreptul imobiluiui cu nr. 94 s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament,
de aproximativ 1 m Iăţime, care conţine gazon ş vegetaţie spontană;
De asemenea, pe traseul executării Iucrării, în trotuarul imobilelor cu nr. pare, cât i
impare din str. Duetului, s-a constatat existenţa unor platbande de aliniament
delimitate de un gard de protecţie si a unor alveole, de aproximativ 1 m Iăţime
Fiecare, ce conţin arbori, arbusti si vegetaţie spontană.

3. In urma analizei documentaűei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitărH revizuirii avizului înainte daînceperea execuţiei lucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
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şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţUlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) In timpul executărfl Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 859111997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

f) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea I execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţUlor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.
m) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

Simona-Mariana POPA
EXECUTIV

Intocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.NJ5 ex.- I2O3.2O2O - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de J.3.Q 202ô
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4:' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC ELECTRO TIRON SRL
(-soliciiă ridicarea exempĺarului de Ia regisiratura Primăriei Municipiului Bucureti)
-Str. Lacul Ursului nr 50, secior 6, Bucure.şti
elec(ro.tiron(&yahoo. com

Spre ştiinţă:PS5 — Direcţia Generală Qperaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi
şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Nr. 182609011651 2Yi7i7ť 0v°

Referitor Ia cererea dvs. inregi{rată Ia P.M.B. cu nr. 1826090118.02.2020 şi Ia Direcţia de
Međiu cu nr. 1651/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Alimentare cu energie eiectrică a imobilului situat pe đrumui Ghindari nr. SOH, sector 5,
Bucure$i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notitîcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţe!e edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 5;

2. Urmare1 verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului Iucrării conform
infonnaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 550m, pomind din Ff4298 existent pe
drumul de seMtute, in dreptul cu IE 206627, traseul continuă pe Drumui Ghindari, pe
partea numerelor pare i pe drum de servitute, până Ia imobilul situat Ia nr 50H.

b) !n proximitatea traseului Iucrărilor există vegetaţie sponlană.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevedeńlor art. 5, iii. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
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prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ.

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

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare matehal dendrologic.
f) Având ?n vedere prevederile Oecretului Preeđintelui României nr 19516.032020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General
nr. 589117.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea Iimitării riscului de contaminare
cu COVID-19 i a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri in vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanUlor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucuresti, in ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitatelsolutionarea
petiţhlor se realizează conform măsurilor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA
(-solicită ridicarea exempĺarului de ĺa registratura Primăriei Municipiului Bucure$i)
-Bu!evardul Mircea Vodă nr.30, sector 3, Bucuresti

-nastasecIaudiudanie!(ägmaÜ.com

Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Pubiice Sector 3- Primăria Sectoruiui 3
(os. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2, sector 3, Bucureti)

Nr 1826754/1693 J//'ş'ĘJZY

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1826754/19.02.2020 şi iĎ1ecţia đe
Mediu cu nr. 1693/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Liviu Rebreanu nr.30F, sector 3,
Bucure$i", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice Sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 96m,, având ca punct de pornire Postul
de Transformare 2005 existent in spaţiul verde aferent blocului N10, Ia intersecţia str.
Răinari cu str. Codrfl Neamţului, traseul continuă prin aleea de acces i parcarea blocului
N1, până Ia imobilul situat cu adresa str. Liviu Rebreanu nr.30F.

b) PT 2005 se află în spaţiul verde bloc N10, spaţiu verde in care se află arbori precum ş
vegetaţie spontană, pe aleea de acees a blocului, respectiv în parcarea de reedinţă se
aflä 2 arbori in alveolă.

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emitedi prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărH Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevedeńlor
SR 8591/1997 Reţele ediiŕtare subterane. Condif ii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia re[acerfl spaţiului verde afectat de reabzarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completärile ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autohzarea, coordonarea i executia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Având in vedere prevederile Decretului Presedintelui României nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispo2iţia de Primar General
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea Iimitării riscului de contaminare
cu COVID-19 i a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri în vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureti, in ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţfllor se realizează conform măsurilor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

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



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : D-na

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia RM.B. cu nr. 1828691/25.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1891/26.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl
„Bransament electric subteran pentru imobilul situat pe str. Proletarului nr. 10, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 17m;
b) Iucrarea se va executa din cablul existent în trotuatul nr. pare aI str. Proletarului, prin

trotuarul nr. pare aI str. Proletarului, până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea stângă
a proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

p AVIZ FAVQRABIL
CondiUonat de resnectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărH Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m—1 .5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitere subterane, Condiţii de amplasare.

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

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabi!e.

e) In cazul in care in urma verif]cărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

IaiiI

Nr. 1828691 I 1891 Í J19'17ŰP%?Ű22V

Bd. Reiina Elísabeta nr. 47. cvd ooştal 050013. sedor 5. Bucuíe$t. Románia



constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia înlocuirń exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudícii
produse prin prăbuşirea acestora.

O Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafetele spaiiIor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveoĺe, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului całendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică conditiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea şi execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ.

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

i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
j) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea inscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
k) Având in vedere prevederile Decretului PreedinteIui României nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General
nr. 569/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea Iimitării riscului de contaminare
cu COVID-19 si a DispoziUei Primarului General nr.572i12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri Tn vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptui că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureti, în ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţfllor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterb.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182870911892(181494018217671785,1304)1

Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — prin d-na — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB - bransmente@dsfretelaro
Str. Sabarului nr. 78, Popeşti-Leordeni, Ilfov

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1814940/21.01.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 785/22.01.2020, completată cu documentaţhle înregistrate Ia P.M.B, cu nr
1821767/07.02.2020, 1828709/25.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1304/10.02.2020,
1892/26.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:,,Branament
de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Cobiliţei nr. 3, sector 2", conform C.U. nr.

( ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 1Dm;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul Intrării Cobiliţei, perpendicular,

până Ia aproximativ 18m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate În Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
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e) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabiILentru veridicitatea i exactitateaînscrisurilor
cuprinse in documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.

fl Având în vedere prevederile Decretului PreedinteIui României nr 195/16.03.2020
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât si dispoziţia de Primar General
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare
cu COVID-19 si a Dispoziţiei Pňmawlui General nr.572/12.03.2020 privind stabibrea de
măsuri in vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanťlor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucuresti, în ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă.

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

DIREC TkŞXECL7IV,
Simofî4a,rianaPáA

Înlocmit:

Ţ9.L-? .)j Exp. Roxana PARASCA

2

laMjlj 1Ü20

Red:P.RJ4ex.- 1903.2D2D - prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB (.3
pe data de ...(..Ĺ:.,t'.:. /Ć'

Rd Rpnina PIíçnheta nr 47 rnl rx,taţ 050013 spdnr 5 R'irjirpçti Rnmâna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către DI.

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B, cu nr 1828912/26.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 1935/27.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
AIimentare cu energie eectrică a imobilului situat pe str. Câmpului nr. 31, sector 2",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 11 m (1Dm pe stâlp + 1 m săpătură);
b) Iucrarea se va executa din LEA JT existent în carosabilul str. Câmpului, perpendicuiar,

până Ia aproximativ 4m faţă de iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3, În urma anaiizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditjonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordui administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastwctură (tehnico-edilitare i
stradaie) de pe teritodul Municipiului Bucuresti".

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

d) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Beneficiarui ęi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea înscrisuriior

cuprinse în documentaUa care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
f) Având în vedere prevederile Decretului PreedinteIui României nr 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar Generai
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nr 589/1703.2020 privind stabilirea de măsuri În vederea limitării riscuiui de contaminare

cu COVID-19 i a Dispoziţiei Primarului General nr.572112.03.2020 privind stabilirea de

măsuri în vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă

informăm faptul că activitatea reprezentantilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei

Municipiului Bucuresti, în ceea ce priveste eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea

petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă.

g) Prezentul aviz are termen de valabfliitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maşqwt?%ĘA

intocmit:
Exp.RoxanaPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1829472119361 n2—9'/7t?t 2v2)

Către Asocíaţia de proprietari — prin d-na — solicită ridicarea exemplarului
de Ia registratura PMB
Str. Episcopiei nr. 2-4, sector 1

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1829472/26.02.2020 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 1936/2702.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Deviere reţele electrice în vederea eliberării amplasamentului din str. Episcopiei nr.2-4,
sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 12m;
b) Iucrarea se va executa din o cutie de secţionare proiectată, situată Ia aproximativ Iimita din

partea dreaptă a proprietăţii1 prin trotuarul nr. pare aI str. Episcopiei, până Ia o firidă de
distribuţie şi contorizare montată în scara blocului, Ia aproximativ 7m faţă de )imita din
partea stângă a proprietăţii;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărh nu există spaţii verzi ş arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Condiüonat de respectarea următoarelor canditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentw avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor

Ia rBd. Regina Wisabeta nr. 47, wd poştal 050013, sedar 5, BUCUÎeŞIj, România



verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
f) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea inscrisurilor

cuprinse în documentatia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
g) Având în vedere prevederile Decretului PreedinteIui Românieí nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât si dispoziţia de Primar General
nr 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea Iimitării riscului de contaminare
cu COVID-19 si a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri în vederea IimitărH riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucuresti, in ceea ce priveste eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţHlor se realizează conform măsurilor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

h) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonaMariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

_1

1 Q.Mj 2020
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1800714/1816790/1821757/1829460/13606/930/1301/1938 kY'W ŁtQ

Către : SC DSF PROJECT REŢELE SRL
(-solicilä ridicarea exemplarului de Ia regisiratura Primăriei Municipiuiui Bucureiŕ)
-Slr. Amurgului 55, bloc 15, Popesti LeordenĄ Jud. Iifov

bransamente(âdsfreteie.ro

Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice Sector 3- Primăria Sectorului 3
(os. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2, sector 3, Bucuresti)

Ŕeferitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu rir 1800714/09.12.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 13606110.12.2019, compietată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1816790/27.01.2020, 1821757/07.02.2020,1829460/26.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
930/28.01.2020,1301/10.02.2020, 1938/27.02.2020 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere conductă de gaze naturale i branament pe Aleea Tornadei i
pe terenul cu 1E230933 (aleea Tornadei 18-22)", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:
În baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) &U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărb nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice Sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o Iungime de
114m, pomind din conducta existentă pe in carosabilul din aleea Tornadei, având punctul
de cuplare in dreptul imobilului cu IE 231225. BranamentuI se va executa pe drum privat.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrăńi nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

Iucrării coníorm

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului inainte de inceperea execuţlei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările utterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

Bd. Regkia EIabeta rw 47. cod poştaIOSOOl3, sed&5, Bucuruşti, ROmăa
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c) in cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

e) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

O Având în vedere prevederile Decretului Preedintelui României nr. 195/16.032020
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul Romániei cât i dispoziţia de Primar General
nr. 569/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea limitării riscului de contaminare
cu COVID-19 i a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri in vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureti, în ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţülor se reaiizează conform măsurilor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

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

DI *ŐŔĚnpUTIV,
SfnMafl:3OPA

Iníocmit:
Exp. Anca
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182945611939(182238811339)ţ LY /YIŢĽ%V2C

Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB — bransmente@dsfretelaro
Str. Sabarului nr. 78, Popeşti-Leordeni, Ilfov

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metaiurgiei nr 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Itzi iI

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia RM.B. cu nr. 1822388/10.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 1339/11.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1829456/26.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1939121.OZ.2020, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: »Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente
pe Drumul Binelui nr. 168-170 (subtraversare), proprietăţi particulare, sector 4", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 90m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Drumului Binelui,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimit din partea dreaptă a proprietăţii i pe
proprietatea din Drumul Binelui nr. 168-170, având cap terminal Ia Iimita din partea dreaptă
a imobilului bransat;

c) pe traseul Iucrării ş în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fÍ sancţionată conform

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



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ąlariana POPA

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

i 9.MAR 2Ü20

RedP.RJ4ex 19032020 - prezentul aviz a iost postat pe síte-uI PMB 2e2n
pe data de

art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşth
d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea înscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
f) Având în vedere prevederile Decretului Fresedintelui României nr 195116.032020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General

nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea Iimitării riscului de contaminare
cu COVID-19 si a Dispoziţiei Primarului General nr572/12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri in vederea Iimitărh riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanUlor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucuresti, în ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenă.

g) Prezentul aviz are termen de valabiütate 1 an de la data emiterü.

B4 Reoina Elisabeta nr. 47. cod Dostat 050013. Sedar 5. BucurestL Romănia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Căfre : SC APA NOVA SA - prin d-na
Str. Tunari nr 60 A, clădirea Steťan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADF Sector 1 - 8-duĺ PoIigrnfiei nr. 4, sector l

Referitor la cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1830740/28.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2037/02.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Redimensionare branament de apă potabilă, mutare racord de canalizare menajer i
racord de canalizare pluvială Ia imobilul din bd, Aviatorilor nr. 17, sector 1", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministewlui Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele;

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m branament + 7m racord 1 + 7m
racord 2;

b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Drăghiceanu Virgil,
perpendicular, până Ia 5m, 7m ş 8m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi i arboriĺarbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) b situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) în cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Nr.1830740120371 Q1ŞI7Hr W2O

Bd. Regna 6ata nr 47, ctd O513. sedor 5, Buaxeş. Român FiaĹiI



d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea înscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.

f) Având in vedere prevederile Decretului Presedintelui României nr. 195/16.032020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General

nr 589/17.032020 privind stabibrea de măsuri în vederea IimitărH riscului de contaminare

cu COVID-19 i a Dispoziţiei Prímarului General nr572112.03.2020 privind stabilirea de

măsuri in vederea Iimitărfl riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă

informăm faptul că activitatea reprezentantilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei

Municipiului Bucureti, în ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea

petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă.

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

Întocmit:

(( W /

Exp. Roxana PARASCA

%21ů
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC PROSPER GAZ SRL
(Bulevardul Basarabia nr. 69, bI. A 16a, sc. 1, ap. 6, sector 2, Bucuresti)

Spre flinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuła nr. 1, sector 1

Nr. 1630983/2038 cU/ /7 ţ7 Čt'?C;

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1830983128.02.2020 şi Ia Direcţidi
Mediu cu nr. 2036/02.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrădi:
„Extindere conductă de gaze naturale i branamente pe str. Dantelei i pe drumul de acces
cu IE 204732, sector 5, Bucuresti", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. I planuri anexe;
b) Memońului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;

2. Urmare verificării pe teren din data đe 17.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de aprox. 220m, pornind din conducta de
gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm existentă pe strada Dantelei, unde se va afla
punctul de conexiune în apropierea proprietăţii situate Ia nrl4(str. Dantelei). Conducta va fi
montată subteran pe drumul de acces privat cu 1E204732 până in dreptul imobilului situat
Ia nr. 79N unde va fi CT.

b) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arboriiarbu$i
plantati.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVJZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Łegea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocahtăţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia sä nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
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prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului BucuresW.

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşth

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Având Tn vedere prevederile Decretului Presedintelui României nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stärü de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General

nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de mäsuri în vederea iimitării riscului de contaminare
cu COVID-19 i a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.032020 privind stabilirea de
măsuri in vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucuresti, in ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţfllor se realizează conform măsuńlor instituite in cadwl situaţiei de urgenţă.

g) Prezentul aviz are termen de vaiabi(itate 1 an de la data emiterii.

DIRECŢOR EXECUTIV,
Si?flMpriana POPA

Intocm,t:
Exp. Anca AI andru

p

JâMAR îí71D
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Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL
(str. Bascov nr.8-12, sector 5, Bucurestŕ)
off!ce(&.generaĺmpm. ro

Servicii Spaţii Verzi

ii;.,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1831290/2070 6t.' /YĎYt C2V

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Sörviciul Monitorizare şi Control -

8-dul Meialurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1831290/02.03.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2070/03.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚$ransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tudor Gociu nr. 45, sector 4,
Bucureti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriui tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) acord de traseu emis de către Direcţia de Dezvoltare-SeMciui Verificare Documentaţii

Tehnice i Contractare;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului iucrării conform
iníormaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 15m, având ca punct de pornire
conducta de gaze naturale GN RP PE100SDRII Dnl2Smm existentă in spaţiul verde
delimitat cu gard aI blocului B, scara 1 situat pe strada Tudor Gociu. Traseu continuă prin
subtraversarea carosabilului si branamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a proprietăţii
situate Ia nr. 45 ce are adresa pe str. Tudor Gociu nr.45

b) In faţa blocului B, sc. 1, unde conform pianului anexă Ia certificatuiui de urbanism unde se
regăsete conducta de gaze naturale, se află spaţii verzi amentajate i delimitate cu gard
(gradina blocului), In acest spaţiu verde se regăsesc 2 thuia, 1 arbore specia prunus
corcodu), iarbă precum si vegetaţie spontană.

3. In urma anabzei documentaţiei depuse şÍ a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) b situaţia în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiteńi prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărh Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
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conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edUitare subterane. Conditü de ampiasare.

c) b dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI

materialului dendrologic. ĺn timpul Iucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi ränirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI mateńalului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrărü, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafetele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04,2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teri(oriul Municipiului Bucure$i.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Având in vedere prevederile Decretului PreedinteIui României nr 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar Generai
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea Iimitării riscului de contaminare
cu COVID-19 i a DispoziUei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri in vederea limitârii riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureti, în ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţfllor se realizează conform măsurilor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECIOąEXECUTIV,
\«sib a-Mhana POPA

Exp.AncaAĺefndru

l 9.WR lüîţ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL
(-solicită ridicarea exemplaruiui de Ia regisiraiura
-Str, Bascov nr 8-12, sector 5, Bucuresti

omce(&generaImpm.ro

Primăriei Municipiului Bucureti)

Spre ştiinţă: P64 - DirecUa Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi control -

Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Nr.183129712071 MUJ/717t ‘VŁ&

Referitor ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1831297/02.032020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2071/03.032020, prüi care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Titus nr. 17, sector 4,
Bucure$i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Ciasarea Notificăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizete/acordurile individuaie aie deţinătoriior de reţeie ediiitare;
e) avizul favorabfl emis de Primăria Sector 4;
f) avizul Ministeruiui Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m, pornind din conducta de gaze
naturale RP 0L4 existentă în carosabiiui străzii Titus. BranametuI va fi pozat Ia 0,5m faţă
de Iimita din stânga a proprietăţii situate Ia nr, 17 pe strada Titus.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseuiui Iucrărh nu există spaţii verzi sau arboriĺarbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevedehlor art. 5, Iit. h, din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din iniravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţeie spaţiiior verzi. Asđei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile.
alveole, etc.)
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c) În cazul execuţiei proiectului în perioad 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

e) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

D Având in vedere prevederile Decretului Presedintelui României nr. 195/1603.2020
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General
nr. 589/17.03,2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitărfl riscului de contaminare
cu COVID-19 i a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri in vederea limitărh riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucuresti, în ceea ce priveste eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

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

DIRECTQR EXECUTÎV,
-Maflana POPA

Întocmit
NJMNIĂ Exp. Anca A/ex ndru

-ż
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC ATF POWER DESIGN S.R.L. — soIicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA —

Intrarea Slobozia nr. 5 A, et. 1, ap. 2, cod potaI 040525, sector 4

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

I»a-is

Nr. 1831749120731 i'7Ď'°''0

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1831749/02.03.2020 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2073/03.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Aiimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Diaconu Coresi nr. 26, sector 1",
conform C.U. nr, vă comunicăm următoarele:

În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 199m;
b) Iucrarea se va executa din PT 2133 existent în trotuarul str. Cireoaia intersecţie cu str.

StrăniIeti, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Străniiesti, subtraversează str. Strănilesti,
continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Diaconu Coresi, până Ia Iimita din partea stângă a
proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpui executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţe/e edilitare subterane. condiţii de emplasare.

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

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărh, veţi avea
obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţblor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

i) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
j) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
k) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea inscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
1) Având în vedere prevederile Decretului PreedinteIui României nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea Iimitărh riscului de contaminare
cu COVID-19 i a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri in vederea Iimitărh riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureti, în ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţHlor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
S97ńďJMeş)ana POPA

ĺntocmit:
(ţj Exp. Roxana PARASCA

0E ME/1J)
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1832073121571

Către : SC MASTER GAZ SRL — prin dL — solicită ridicarea exemplarului de
Ia registratura PMB — offlcemastergaz.ro
Bd. Iuliu Maniu nr. 69, bL 5 P, sc. 3, et. 8, ap. 121, sector 6

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

Referitor ta cererea dvs. inregistrată ta P.M.B, cu nr 1832073103.03.2020 şi )a Direcţia de
Mediu cu nr. 2157/04.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
»Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gheorghe tefan nr. 19, sector
1", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Gheoghe tefan,

perpendiculr, până Ia aproximativ 20m faţă delimita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de rewectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) ĺn timpul executării Iucrări aveţi obhgaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia f]nalizarea Iucrărilor) se
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflati în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea

obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaloňi eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, ltt. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţblor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice ęi juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucuresti".

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

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Beneficiarul ş proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea ęi exactitatea înscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
1) Având în vedere prevederile Decretului PreedinteIui României nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limităńi riscului de contaminare

cu COVID-19 si a Dispoziţiei Primarului General nr.572112.03.2020 privind stabitirea de
măsuri in vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucuresti, în ceea ce phveste eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă.

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

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1832736122321 J&Ý/YĎt2bZU

Către : SC AW PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ja registratura PMB
Str, Popa Lazăr nr. 8, sector 2 — contactaviprodgrup.ro

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1832736104.032020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2232105.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe bd. Mărăti nr. 18-20, sector 1",
conform C.U. nr, b vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 31m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în spatiu verde din os. Pave) Dimitńevici

Kiseleff, spaţiu verde dintre trotuar i limita de proprietate, perpendicular, până la
aproximativ 106m fată de Iimita din partea stângă a proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrărü,
spaţiu verde aerisit.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiüi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edŕlitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a
mateńalului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arbońlor prin manevrarea utflajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
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e) În cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectuiui (inclusiv piantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoaneíe fizice i juridice au obhgaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţhlor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaUlor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembr)e - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$ľ'.
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, bt, b din Anexa 1 la H.C.&M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i ldentităţii

Naţionale.
1) Beneficiaruí i proiectantul sunt responsabili pentru veriđicitatea i exactitatea înscrisurilor

cuprinse in documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.

m) Având în vedere prevederile Decretului Presedintelui României nr 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General

nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea Iimitării riscului de contaminare

cu COVID-19 si a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilîrea de

măsuri in vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă

informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei

Municipiului Bucuresti, în ceea ce prive$e eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea

petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrui situaţiei de urgenţă.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
SimoĄ PA
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‘1' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1800223/182175l11632774113504/1299/2235 Ýo

Către: SC 13SF REŢELE SRL
(-solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucuresti)
-Str. Sabaruĺui nr. 78, Popesti LeordenĄ Jud. Ilfov

bransamente(&dsfreteje.ro

Spre ştiinţă:
• Administraţia străzilor - Str Oomniţa Ancuţa nr 1, sector 1

• Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs, inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1800223109.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 13604/10.12.2019, completată cu documentaţia
inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1821751/07.02.2020 respectiv 1832774/04.03.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1299/10.02.2020 respectiv 2236/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării ‚Extindere conductă de gaze i bransamente pe os. Vińuţii, pe
drumui de acces fără denumire cuprins intre proprietMile cu IE206688, IE200623 i IE207108
i pe proprietatea cu IE229229, sector 6, Bucuresti", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentw Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;
ľ) avizul favorabil emis de Primăria Sectorului 6;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 440m din care 129m pe pe domeniul
public, având ca punct de pornire conducta de gaze naturale GN PE Dnl25mm existentă
în carosabilul din oseaua Virtuţii, punctul de cuplare se va realiza in dreptul imobilului cu
1E231442, traseul va continua pe drumul de acces fără denumire cuprins íntre proprietăţile
cu 1E206688, 1E200623 si 1E207108 i continuă pe acesta până în dreptul proprietăţii aflate
Ia nr 22D(sos. Virtuţü), Din acest punct traseul continuă pe drum privat1 prin incinta
proprietăţü, până in apropierea blocului 81, unde se va afla CT.

b) ĺn trotuarul situat pe drumul de acces fără denumire cuprins între proprietăţile cu 1E206688,
1E200623 i 1E207108 se află arbori in alveolă, iar pe terenul identiflcat conform planului
anexa Ia Cedificatul de Urbanism, cu IE 200623, se află arbori in apropierea trotuarului,
precum i vegetaţie spontană.

3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AViZ FAVORABIL

Bď Regiia EJabeta nr 47. c taI O5l3, settor5. Bucureşti. RomáVIa
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Conditionat de respectarea următoarelor cdňkii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) ln timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.Sm intre
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 859111997 Reţele edilitare subterane. Condifü de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
Irunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea uülajelor din
dotare.

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo neíavorabile.

e) În cazul in care in urma veriťicărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrărb, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia reťacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conťorm prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din ntravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

j) Reneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzätori pentru execuUa Iucrărfl i
pentru respectarea condiţiilor đin aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Avánd în vedere prevederile Decretului Presedintelui României nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitărfl riscului de contaminare
cu COVID-19 i a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri in vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
ínformăm faptul că actívitatea reprezentanţílor Directiei de Mediu din cadrul Primăríe(
Municipiului Bucuresti, in ceea ce priveste eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă.

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

DIREC7wYrUTIV,
Sim4tMarii4 OPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.183254912237/ ŹŞI7IVP %O

Către : SC R&D QUALITY INSTAL GRUP SRL — d-na — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB — rdquaIityînstaIgmaiI.com
Str. OIimpuIui nr. 49 A, sector 4

Spre ştiinţă: PS5 — Administraţia Domeniuiui Pubiic sector 5
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1832549/04.03.2020 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr 2237/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturaie ęi branamente pe Drumul Ghindari i pe
terenui cu iE 200896 (nr. 102 K), sector 5", conform C.U. nr. vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificăhi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucu reşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
e) aviz emis de ADP sector 5.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseuiui Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 403m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul Orumului Ghindari din dreptul

imobiiului cu nr. 128, continuă prin carosabilul Drumului Ghindari, apoi prin drumui de
servitute cu nr. IE 200896 (dwm de pământ);

c) se execută 6 bransamente;
d) pe traseul iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

r plantaţi, există vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obIigaia solicitărü revizuirü avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, ht. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fĺzice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spatiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile,
alveole, etc.)

c) În cazui execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform ceior specificate în Anexa

Bd. Regina Elisabe(a nr 47, cod poştal O5l3, sedor5, Bucureşu, Románia I



DIRECTOR EXECUTIV,
Sim9nűrtiana POPA

Întocmŕi:
Exp. Roxana PARASCA

hçg

-ż

Red:PRJ4ex.- lg.03.2020 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB / ý 03 22i
pe data de

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehníco-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea înscrisurilor
cuprinse in documentaţia care a constituit Ía elaborarea prezentului aviz.

g) Având în vedere prevederile Decretului Preedintelui României nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât si dispoziţia de Primar General

nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare

cu COVID-19 si a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de

măsuri în vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă

informăm faptul că activitatea reprezentanUlor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei

Municipiului Bucuresti, în ceea ce pńveste eliberarea avizeior de specialitate/solutionarea

petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă.
h) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Rd Recina Etjsabeta nr 41 cod DostaI 050013. sedor 5. BucuresU. Românta
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC GRID SITAL
(str. Steluţei nr. 11, sector 1, Bucureti)
gridsital(&JpmaiL com

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrefiei nr 4, sector 1

Nr. 1832646/2243 b7/767i%(JW

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1832646/04.03.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2243/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. SLT. Constantin Godeanu nr.
44D, sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr.501120TE1DD1G148997 din 10.12.2019, vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuh anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiticării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului Iucrării conform
infonnaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, pornind din conducta de gaze
naturale GN RP PE Dnl25mm exitentă în carosabilul străzii Trueti. Traseul continuä prin
carosabilul i trotuarul străzii Truesti, până Ia imobilul situat cu adresa pe str. SLT.
Constantin Godeanu nr. 44D, unde va fi amplasat postul de reglare-măsurare.

b) pe traseul Iucrărü nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specif]că condiţHle de lucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

Bd. Regna Elsabeta nr 47. cod poştal 050013, sectar5. Bucureşti, Romia
TeI: 021305.55.00
hUp:Ih.n..i.pnb.ro
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autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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

e) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Având in vedere prevederile Decretului PreedinteIui României nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cát i dispoziţia de Primar General
nr. 589117.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitărfl riscului de contaminare
cu COVID-19 si a Dispozitiei Pdmarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri in vederea Iimitärii riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informâm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureti, în ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

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

!nlocmit:
Exp. Anca Alexa

1 9MAR 2020
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‘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

L Y. flIUi LULU

Câtre : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
(Aleea Madus Emanofl Buieică nr 18-20? soctor 3, BucuroşiO
oMce(â»niralinstatro

Spre ştilnţă: AdministraţIa străzilor - Str. Domnifa Ancuja nr 1, sector 1

Bd. Rogria Dabe4a w 47, wd pcqtL 0W313, .e5. Buanu. Ron&ż
Tnta2liOS55m
NlpiNniw.poib.m

Nr. 183236212245

Referitor Ia cererea dvs. lnregistraiă Ia P.M.B. cu nr. 1832362104.03.2020 öĺĺitirecţia de
Mediu cu nr. 2245105.03.2020, prin care solicltaţi avizul de specialitate privind executarea iucrării:
Branşament de gaze naturaie pentru lmobIiui situat pe Aleea Privlghetorlior nr. 86H, sector
1, Bucure$i", conform C.U. ni 5 din 09.122019, vă comunicăm
următoareie:

In baza informaIior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. din 09.12.2019 şi planud anexe;
b) Memoriuiui tehnt;
c) Clasarea Notiíicării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Međluiui

Bucureşti;
d) Avizel&acordurlie individuaie ale deţinătorilor de reţele ediiitare;
e) avlz de traseu emls de AdmInistraţia Străzihr Bucureti;

2. Urmare voriflcării pe teren din data de 13.03.2020 a traseuiul lucrăriI conform
informaţillor din documenteie enumerate anleńor, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iunglme de 6m(dln care 3m pe teńtońui Muncipiuiui
Bucureştl), pornind din conducta de gaze naturale GNRP PEIOOSDRI 1 existentă in
camsabiiui sir. Cámpui Pipera, subtraversează parţial carosabilui i tmtuarui, pánă ia o
nouă firidă amptasată Ia Ilmita de propdetate.

b) pe traseui iucrăńi nu există spaţii verzi sau arboWarbuşti plantaji.
3. In urma anaiizel documentaţlei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionaĺ de respectarea următoarelor condiţll:

a) ln situaţia in care apar modificări ale proiectuiul. uiterlor emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia soiicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiel ucrărllor.

b) Conform prevederllor art. 5, iit. h, din Legea nr. 2412007 prIvind regiementarea şi
admlnistrarea spaţillor verzi din intraviianui iocaiităţilor, repubiicată. cu modlficăriie şi
compietările ulterloare, persoaneie Vzice şl JuridIce au obligaţia să nu diminueze
supratejele spaţiiior verzi. Astfel este inlerzisă betonarea spaţilor verzi (pbtbande, pastile,
aiveole, etc.)

c) In cazui execuţiel prolectuiui in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiul caiendarislic,
prezentul aviz este valabii numai însoţit de acordul ađmInIstratowlui domeniuiui public in
care se specIFică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa

‚Ć31 UKASr
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nr.3 la HCGMB nr, 22OIl9.O42O1B privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, caordonarea i execuţia lucršrilor de inťras(wçtură (tehnico-edilitare şi
stradale) de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

d) Nerespectarea celor menţionate in pre2enlul aviz de specialitate va fi sancţionată conĺomi
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

e) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Avănd Tn vedere prevederile Decretului Preedintelui României nr. 195/1603.2020

privind inslituirea stării de urgenţă pe teriioriul României cât şi dispoziţia de Primar General
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea limitării riscului de contaminare
cu COVID-19 i a Dispozijiei Primarului General nr.572112.03.2020 privind siabilirea de
mäsuri in vederea limilärii riscului de contaminare cu Corcnaviws-SARS-CQV-2, vă
intormăm faptul că activitatea reprezentan(ilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti, in ceea ce phveIe eliberarea avizelor de specialitatelsolutionarea
petiţfllor se realizează conform măsurilor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Slmon POPA

3" !ntocmu:
Exp. Ancj%ndru

2

1 9. MAR 7070

99
Red:PAI3o19.O32O2O - pmzenlul aviz a fost posWt P0 sito-u! PMB
hUpihwpmb.mňnsWutWprüoańa!đflcUvdwecuamediuJIvtze abai_nca1suILar&aize_nańJn_wmuum.php . pe dala de (

06 RnaEjoabeca n 47 tod1nşWO513 sčC5 Dtcz.& Ran&ta ľ J 1,
Ta!0213055503 I
htlo.Á.iwwpmbm



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 183234512246

Către: SC PACEGO CONSTRUCT SRL
(str. Pătĺaginei nr. 18, eL3, ap. 7 sector 3, Bucureti)
contact(&.yacego.ro

Spre ştünţă: ADP Sector 2 - Şos. Elecřroniçii nr. 44, seclor 2

Referitor ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1832345/04.03.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2246105.03.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea iucrării
Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Fecioarei nr. 24, sector 2,
BUcuresti', conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

C 1. În baza infomiaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acorduhle individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministewlui Cultuńi nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm, având ca punct de pomire
conducta de gaze naturale GN RPPE100 SDR1I existentă pe str. Fecioarei. Traseul
continuă i subtraversează carosabilui i trotuarul str. Fecioarei, pănă Ia noua firidă
amplasată in decupajul gardului imobilului situat ia nr. 24

b) În dreptul imobiluiui situat pe Str. Fecioarei nr. 24, in trotuar, se află un arbore in alveoiă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor conditři:

a) b situaţia in care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi
obbgaţia solicitării revizuirh avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m între
conductă i axul fĺecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţŕi de amplasare.

c) În dreptu! arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utibzănd o tehnoiogie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau aitor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

Bd. Regha Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, soctor5, Bucureşti, Româ
TeI: 021305.55.00
htlpINőww.pmb m
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia cdndiţii meteo nefavorabile. --

e) !n cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia ťinalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
ľ) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, repubiicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) Tn cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratoruiui domeniului public în
care se specifică condiţble de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Nonnelor pentru avizarea,

autodzarea, coordonarea i execuţia Iucrăńlor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrärii, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrâri de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Având in vedere prevederile Decretului Presedintelui României nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de mäsuri in vederea Iimitărfl riscului de contaminare

cu COVID-19 i a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri in vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucuresti, in ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitatel an de Ia data erniteńi.

.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

l b. MA& 2OQ

Către: QUANTUM PROPERW MANAGEMENT
(Sir. Drep!ăţü n,tĘbt 4,sc.B, eL5, ap. 86, cam. 1, secior 6, Bucumşii)

Spre flinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafîei nr. 4, secior 1

Bd. Rfla Erabota iv. 47 cod xt.105W13. se 5, Buan$t RCIT.b*

TeŁ 02133555rn
Ntpihnvw.pmb m ‚tY UA5
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Nr. 1808025114060

Refeřiíor Ia cererea dvs. inregrstrată Ia Primăria Munkipiului Bucureşti cu nr.
1808025123.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 14060/24.12.2019, completatä cu documentalia
inreglstrată ia RM.B. cu nr. 1834047109.03.2020 şi la Direcjia de Mediu cu nr.2356110.03.2020,
prin care solicitaji avizul đe specialitate privind executarea Iucrăńi: $ranşament energie
elec&lcă pentru lmoblluI sltuat pe sü. Comsscu nr.75, sector 1, BucureşU", conform C.U.
nr din 26.07.2019, vă comuntăm următoarele:

1. In baza infonnaţillor din documentaţia depusá de dvs., respectlv:
a) C.U. nr. ‘din 25.07.2019 şi planuri anexe;
b) Memodului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 17.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Madlului

Bucureştl;
d) AvizeielacorduńIe individuale aIe deţinătodlor de reţele ediiitare;
e) aviz de tmseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministewlui CuRurii nr. 1700iZP114.10.2019.

2. Urmare veriřicărli pe teren dIn data de 17.01.2020 a kaseuiul Iucrărll conform
infonnaţiibr din documentele enumerale anĺerior, s-au constat următoarele:

a) Iucmrea se va executa subteran, pe o Iungime de 55m. pomind din P12992 situat pe str.
Banul Andronache, continuă prin Irotuawl numereior pare, prin incinta imobiiului situat pe
str. Banul Andronache nr. 46-46, urmănd să alimenteze lmobilul situat pe slrada Comescu
nr. 75.

b) pe traseul Iucrării şI in vecinătate traseului Iucrăni nu există speţii verzi sau arboriíarbu$i
planta%i.

3, In urma analizei documentaţiei depuse şI a aspeclelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de rescecipree urmăloarelor conditii:

a) in sItuaţia in care apar modificări ale prolectului, uheńor emltedl prezentu(uI aviz, aveţi
obiigaţia soîichării revizuirii avizuiui înainte de inceperea execuţiel iucrărilor.

b) Conîorrn prevedeńlor art 5, IiI. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
adminislrarea spajiiior verzi din inlravilanul localilăţilor, republicată, cu modWcările şi
completările ufleńoare, persoanele fizice şi juridice au obllgaţia să nu diminueze
supmfeţele spaţiiior verzi. Astfel este Inteizisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile.
alveole, etc.)



äjTri cazul exe&iţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului caIendaristii
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se speciflcá condiöIe de ĺucru pe timp friguros, canform celor specificate ?n Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea dNonnelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea şi execuţia Iucrărilor de inĺraslructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţiona(ă conform

art. 4, IiL, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţńtor

verzí de pe teňioriul Municipiului Sucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de de(rişare sau toaletare material dendrologic.

ĺ) Având in vedere prevederile Decretului PreedinteIui României nr. 195/16.03.2020

pńvlnd instituirea slării de urgenţă pe teritoriul României căI i dispoziţia de Primar General

nr. 589117.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea Iimitărli riscului de contaminare

cu COVID-19 i a Dispozlţiei Primarului General nr.572112.03.2020 privind stabilirea de

măsuń in vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă

informăm ťaptul cá activitalea reprezenlanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei

Municipiului Bucureşti, in ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea

peliţfllor se realizează conform măsurilor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

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

DIREGTOR EKECUTIV,
Slmona-Marlana POPA

* Tntocmiĺ;
Exp. Ancaxndru
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

7 & M&D 2Ü1D

Cätm: SC AW PROĐ GRVP SRL
(-solicflă ridicarea exemplamiui de !a registralum Primăriei Municipiului Aucumşti)
-Str, Popa Lazăr nr 8, sector 2, Bucumşti

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

Bd. Rgha Sabela ‚w 47. Wd ţşaiO5m;3. S5. Onitţtt Roin&i
Tst O2l.5.53DO
hUpiMwpfllb m ‚.tY _______

__r ‚

Nr. 18327471223Ö

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1832747104.03.2020 şi la Direcţia de
Medtu cu nr. 2230105.03.2020, prin care solicitaţi avizui de speciaiitate privind execularea Iucrăńi
‚Extindere conductă cine naturale şi branşamente pe str. Şuşiţa nr.7B, sector 1, Bucureştl",
conform C.U. n 19.08.2019, vă ccmunicăm următoarele:

1. in baza infonnatiiior din documentala depusă de dvs., respecuv:
a) C.U. nr dIn 19.08.2019 şI planuri anexe;
Ł) memoriul Iehnic;
c) clasarea Notiticării nr. L2010 emisă de Agen(ia pentru Protecţia MedluIui

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edditare;
e) avizelelacorduiile individuale ale deţlnătońbr de reţele edilitare;
1) aviz de traseu emis de ADP seclor 1;

2. Urmare verificărli pe teren din data de 13.03.2020 a &aseulul Iucrăril conform
Informaţiilor din documenlele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucmma se va executa subtemn, pe o lungime de 20m din care extindere conductă
proiectată 14m şI bmnşament Gm, având ca punct de pomlre conducta de gaze natumle
GN RP PEIOOSDR11Dn 125mm existentă In carosabilul străzii Şuşlţa. CT se va executa in
apropierea imobiluiul de ia nr.7B

b) Jn proximitatea iucrăńlor, In trotuawi numerelor impare al slrăzii Şuşiţa se regăseşle o
platbanđă de aprox. 1 m Iăţime cu vegeiaţie spontană.

3. in urma analizel đocumentaţiei depuse şi a aspecieior constale pe teren se emite

AViZ FAVORABIŁ
Condiţionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) b siiuaţia in care apar modWicări ale proiectului, uherior emiteńl prezentului aviz, aveţi
obiigaţia soiicitării revizuiril avkuiui inainte de inceperea execuţiei iucrărilor.

b) In timpui executării lucrări aveţi obügaţia respectării distanţei minime de 1 .5m intre
conductă i axui flecăwi arbore siluat In vecinătatea tmseuiui lucrării. conform
prevederilor SR 8591/1997 Refele ediiitare subtemne. Condi(ii de ampfasare.

c) In dreplul arboiiior din vecinătalea tmseuiui iucrăril, săpătura se va executa manuai sau
utiiizând o tehnoiogie adaptală condiţiilor din teren care să nu distwgä sisiemui radtular aI
matedaiuiui dendrologic. In Iimpul iucrădior constwctowl va lua mäsuń de protejare a



materialului dendrologic, se va evila depunerea pământului sau altor materiale in jurul

trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) ln cazul in care este secţional sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

ráspunzätori de evenlualele pagube produse La condiţÉi meteo nefavorabile.

e) !n cazul in care in urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau präbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü evenlualelor prejudicü

produse prin prăbuşirea aceslora.
1) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia reĺaceňi spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbăĺgazon).

g) Conform prevedeńlor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind regfemenlarea şi

administrarea spaţiilor verzi din inlravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţla să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande. pastile,

atveole, etc.)
h) in cazul execuţiei profectului in perioada 15 noíembrie - 15 martie a anului calendaństic,

prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administralorului domenlului public in

care se speciflcä condiţiile de lucru pe timp fńguros, conform celor speclficale in Anexa

nr3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea MNormelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea şi execuţia Iucrârilor de infraslructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teńtońul Municipiului Bucuresli".

i) Nerespectarea celor menţicnale in prezentul aviz de specialilate va fi sancţionată conform

art. 4, IiI, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.8. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teriloriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiawl, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condIţiilor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Având in vedere prevederilo Decretului PreedinteIui României nr 195/16.03.2020

privind institu)rea stăńi de urgenfă pe teritoriul Romăniei cât şi dispoziţia de Primar General

nr. 589117.03.2020 privind slabilirea de măsuri in vederea Iimităńi riscului de contaminare

cu CQVID-19 i a Dispoziţiei Primawlui General nr.572112,03.2020 privind stabilirea de

măsuri in vederea Iimitârii riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-CQV-2, vă

informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei

Munfclpiului Bucureşti, in ceea ce privete eliberarea avizelor de speclalitate/solutionarea

petiţiilor se realizează conform mâsurilor instiluite ln cadrul situaţiei de urgenţă

m) Prezentul aviz are Iermen de valabilitate 1 an de la data emitehi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon- a POPA

•
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Exp. Anca Alejapdru
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

l fi RNC!ÜW

Către : SC AW PROD GRUP SRL — sollcitá fldlcarea exemplarulul de Ia registratura PMB
Stt Popa Lazăr nr. 8$ sector 2 —

$pre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicíl nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. !nregistrată la P.M.B. cu nr. 1632749/04.03.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2231105.03.2020, prin care solicüaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării;
Branşament de gaze naturale acntru imobilul sltuat pe str. Sold. Niţă Ene nr. 92, Iot 1$
sector 2", conform C.U. 104.06.2019, vă comunicăm unnătoarele:

1. in baza lnfonnaUilor din documentaţla depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 2019 i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcăńi nr. . .06.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
fl avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Unnare verificărli pe teren dIn data de 17.03.2020 a traseulul Iucrărli COnfDFm
informaţiilor din documentele enumerate anteńor, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m;
b) Iucmrea se va executa din carosabilul str Păsărań, continuă prin carosabilul str. SoId. Niţă

L Ene, până la apoximativ Iimita din partea dreaptă a proprietăţil;
c) pe traseul Iucrării ęi in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arborilarbuşti

plantaţi.

3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicităńi revizuińi avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucw pe timp fńguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Nonnelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ęi execuţia Iucrăńlor de infrastructură (tehnico-edilitare şi
strada!e) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i'.

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

d) in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Beneficiawl i proiectantul sunt responsabilI pentru veridlcitatea i exactltatea inscrisurilor

lłIt

1*. 1632749(2231 J
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irinse in documenlaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.

O Având în vedere prevederile Decretul PreedinteIui României nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General

nr. 589/17.03.2020 privind modificarea Dispoziţiei Pdmawlui General nr.

569110.03.2020 privind stabiflrea de măsuri in vederea limitărü ńscului de contaminare cu

COVID-19 si a Dispozitiei Primawlui General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de

măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă

inĺormăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadwl Primăriei

Municipiului Bucure$i, in ceea ce privete eliberarea avize!or de specialitatelsolutionarea

petiţülor se realizează conform măsurilor instituite in cadrul siluaţiei de urgenţă.

L g) Prezenĺul aviz are termen de valabilitate l an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
SImona4wfarIgjQPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCĂ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26 MAR 2020

Către SC APA NOVA SA - prin dL
Str. Tunad nr 60 A, ciădirea Ştefan ceI Mam, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duĺ PoIigratîei nr 4, sector 1

Referitor la cererea dvsWegistrată Ia P.M.B. cu nr. 1833394106.03.2020 şi Ia bîreia de
Mediu cu nr 2316109.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
.Opümlzare reţea publică da apă potabllă - montare electrovane. statie de pompare apă
potabilă Calea GrIviţeI, sector 1", conform C.U. ni 09.2019, vă
comunicăm urmätoarele:

în baza lnformaUllor din documentaţia depusa đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr. .09.2019 i planuń anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea NotlfÎcăhl nr. 20349128.10.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele ediiitare;
e) avizelelacorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pitiren dIn data de 13.03.2020 a trűůeului Iucrărli conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o suprafaţă de 4m2;

b) Iucrarea se va executa in spaţiu verde din apropierea staţiei de pompare Griviţa din str.
Parcului;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in vecinătatea Iucrării.

3. Ţn urma analizei documeňtaţiei depuse şi a aspectelor constate pů teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de reşDectarea următoarelor conditii:

a)1n situaţia in care apar modWcăriIe proiectului, ulterior emiterii prezeniulůi aviz, aveţi
oblIgaţia solicităńi revizuirii avizuiui înainte de inceperea execuţiei Iucrădlor.

b) ln timpul executăńi Iucrăd aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
săpătură i axul fiecăwi arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevedeńlor SR 8591/199 7 Re(ele edilitere subterane. Condi(ii de amplasare.

c) In drepiul arbohlor din vecinătatea tmseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. în timpul Iucrăńlor constructorul va Iua măsuri de protejare a
matedalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în juwI
trunchiului arborilor şi rănirea/wperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) in cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

__________

Iai iI

Nr. 183339412316!
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e) 1nazuI in care În urma verificărilor ulteńoare (24 Iuni dei1&hzarea Iudrărilor)se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudich
produse prin prăbuşirea acestara.

f) Conform prevedehlor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificăhle şi
completăńle ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendahstic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilítare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare matehal dendrologic.
j) Beneticiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea inscrisurilor

cuprinse in documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
k) Având in vedere prevedeńle Decretul Presedintelui României nr. 195116.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teńtoriul României cât şi dispoziţia de Primar General
nr. 589117.03.2020 privind modificarea Dispoziţiei Pńmarului General nr
569/10.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea Iimităňi riscului de contaminare cu
COVID-19 şi a Dispoziţiei Primawlui General nr.572112.03.2020 privind stabilirea de
măsuri în vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronaviws-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureti, in ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitatelsolutionarea
petiţiflor se realizează coníorm măsudlor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

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

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ4ex.. 2503.2020. prezenlul avu a insi pcstal pe siIe.W PMB
hup:/twwpmb rRnstiIulWpnmaraJdirectWdirectia_medIwawzejrbon .InconsuareJav1zeartodJn_consuare,php . pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1833543/2319 26 h& ZÜLO

Căfre: SC 12SF PROJECT REŢELE SRL
(-saicită ridicarea exemplewlui de Ja registretum Primăriei Munfclpiuíui Bucumşti)
-Strada Sabamlui nr. 78, PopeştI Leordeni, Jud. iiťov

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

Referĺtor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1833543/06.03.2020 şi la DIrecţIa de
Mediu cu nr. 2319/09.03.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea Iucrărll
$ranşament de gaze naturale Dentru Imob" cltuat pe str. Malca Teofana nr.17, sector 1,
Bucureştl", conform C.U. nr dIn 02.10.2019, vă comunicăm următoarele:

In baza informatlllor din documentaţla depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. din 02.10.2019 şI planuri anexe;
b) memońul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia MedIuIuI

Bucure şti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizeleíacordurile Indivlduale ale deţinätorilor de reţele eđilitara;
Ü avizdelraseuemlsdeADPsectorl: -

______

2. Urmare vedbcărll pe teren dln đata de 16.03.2020 a traseulul Iucrării conform
lnfonnaţillor din đocumentele enumerate anterhr, s-au constat următoarele:

a) Iucmrea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, având ca punct de pomlre conducla
de gaze naturale GN PE100 $DRllDnl25mm existentă in carosabilul străzii Maica
Teoíana. Branşamenlul va ii pozai Ia Iimita din stânga a imobilului situat Ia nr.17D pe
strada Maica Teofana.

b) In dreptul imobilulul shuat pe str. Malca Teofana nr. 170, pe trotuar, se află o platbandă
neintrewpłă de aprox. lm Iăţlme ln care se regăsesc 2 arbcri, in dreptul imobilulul, şi alţi 2
in apropiere

3, In urma anaflzel documentaţiei depuse şi a aspeciebr constate pe teren se emlte

AVIZ FAVORABIL
Condlllonpţ de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale prolectului, ulterior emheńl prezentului aviz, aveţI
obllgalia solicitării revizulril avizulul inainte de inceperea execuţlei lucrărllor.

b) In timpul execulăňi Ćucrări aveţi obligaţia respectăriI distanţei minime de 1 .5m intre
conduclă şi axul fIecărui arbore situat in vecinălatea traseului Iucrării. conrorm
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edil#am subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea tmseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie ađaptată condiţiilor dW teren care să nu distrugă sistemul mdicular aI
mateńatului đenđrologic. In timput tucrărilor canstructowl va tua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor malerlale in juwl
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trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramudlor arborilor prin manevrarea utilajelbr din

dotare.
d) b cazul in care este secţionat sistemul radicular al maleńalului dendrologic sunteţi

răspunzătorÉ de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) b cazul in care in urma verificăńlor ulterioare (24 Iuni đe la finalizarea lucrárilor) se

constală uscarea sau prăbuşirea unor arboň aflaţi in vecinălatea traseului lucrărfl, veţi avea

obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
1) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv planiare iarbălgazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităUlor, republicată, cu modificările şi
compfetărite ulterioare, persoanele fiziçe i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafelele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) în cazul execuţiei proieclului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţil dc acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autodzarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz đe specialilate va fi sancţională conform

art 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.
j) Beneliciarul, respectiv executantul Iucrárü, sunt răspunzătoń pentru execuţia luçrării şi

penlw respectarea condiţiilor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Având in vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 195/18.03.2020

privind instiluirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât şi dispoziţia de Primar General
nr. 589117.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea limitării riscului de contaminare

cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572112.03.2020 privInd stabilirea de
măsuri in vederea Iimităhi riscului de contaminare cu Coronaviws-SARS-CQV-2, vă

informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei

Municipiului Bucureşti, in ceea ce priveste eliberarea avlzelor de specialitateisolutionarea

peliţiilor se realizează conĺomi măsurilor instituite in cadrU situaţiei đe urgen(ă.
m) Prezentul avlz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteńi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma

Exp.

Red:Mţ3et-2003.2020 - prezentul avlz a fosI poslal pe sile.ti PMB

bhIp //wą pmb roľiistifulIpnma taImctWdirecuamediu/avizeabdjn_ccnsuhareJavize arbcn in_consuürephp, pe dnla de
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Nr. 183358812320 2 6. MAR 2010 L

CĚtre: sc E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA
(-soItciiă ddicama exempżawiui de !e mgisłmtum Prímănei Municipiului Bucureşti,J
-Đulevardul Mircea Vodă nr 30, secior 3, Bucumşii

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

Referitor Ia cererea dvs. inregislrată Ia P.M.B. cu nr. 1833588106.03.2020 şi la DirecţIa de
Medlu cu nr. 2320/09.03.2020, prin care sollcllaţi avizul de speclalitate phvlnd executarea Iucrăril
‚Branşament electric subteran pentru lmobIIuI situat pe strada UnI$ei nr. 15, sector 1,
Bucureşti", conform C.U. nr dIn 10.12.2019, vä comunjcăm următoarele:

In baza infonnaţlllar dIn documentaţla depusă de dvs., respecUv:
a) C.U. nr. din 10.122019 i planud anexe;
b) memońul Iehnlc;
c) avizel&acorduhle IndMduale ale deţinătodlor de reţele edilitare;
d) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verlficării pe teren dIn data de 16.D3.2020 a traseulul Iucrăńi conform
inťoimaţiilor din documenlele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucmrea se va executa subteran, pe o Iunglme de 7m, având ca punct de pomire stâlpul de
joasă tensiune (relea electńcă aeriană allmentată din PT 1250) şi continuă prin trotuarul
numerelor Impare până la noul BMPT amplasat Ia Iimita din dreapta a proprietäţii.

b) In trotuawl numerelorimpare, Ia IimiIa dIn dreapta a imobllului sItuat Ia nr. 15 pe str. Unitei
se află un arbore in alveolă, De asemenea Ia Iimila dIn stânga a proprielăţil se află un
arbore in alveolâ.

3. b urma anallzel documentaţiei đepuse şi a aspeclelor conslate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea urmăloarelor condilü:

a) In sItuaţia in care apar modiflcări ale proiectulul, ulterior emlterii prezentulul aviz, aveţi
obllgaţia solicilăńi revizuirii avizului inalnle de inceperea execuţiei Iucrădlor.

b) In IimpuI execulării Iucrări aveţi obligaţla respeclării distanţei minime de 1 m intre cablul
electrlc şI axul fiecăruI arbore silual in vecinătatea traseului Iucrăril, conform prevederilor
SR 8591/1997 Refele edilitam subterane. Condiţii de ampiasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărll, săpătum se va executa manual sau
utillzând o tehnologle adaptată condiţiilor din teren care să nu dislwgă sistemul radkular aI
maieńalului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctorul va Iua măsuri de protejare a
materialului đendroiogic, se va evita depunerea pământului sau allor materlale in jurul
Irunchiului arbcńlor şi rănire&wperea ramurilor arbodlor prin manevrarea uIiIajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul mdkular aI malerialului dendmloglc sunleţi
răspunzători de eventu&ele pagube produse Ia condijii meteo neťavorabile.

:1-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu
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e) ĺn ciüfln care jn urita verificäńlor uherioare žiiuní de Ia rinalizarea Iűärilor) se

constat uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătalea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia Tnlotuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorh eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde aíectat de reabzarea

proieclului (inclusiv plantare iarbăĺgazon).

g) Conform prevederilor ad. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicală, cu modiűcärile şi

cornplelările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia sâ nu diminueze

suprafeţele spaţülor verzi. AstťeI este inţerzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alvaole, etc.)
h) în cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martÍe a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniulul public in

care se speciflcá condiţiile de Iucw pe timp fńguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autońzarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de inîrastructură (tehnico-edihtare şi

stradale) de pe teritoriul Munlclpiului Bucuretr.
i) Nerespectarea celor menhionale in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatâ conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) în Daza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material đendrologic.

1) Având in vedere prevederile Decretului Preedintelui României nr. 195/16.03.2020

privinđ instituirea stării de urgenjă pe teritoriul Romăniel cât i dispoziţia de Primar General

nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea Iimilärii ńscului de contaminare

cu COVID-19 i a Dlspoziţiei Primarului General nr.57V12.03.2020 privind stabilirea de
măsuri in vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă
inĺormăm faptul că actlvilatea mprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiu(ui Sucuresti, in ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitat&solulionarea
petiţiilor se realizează conform măsurilor inslituite Tn cadwl situaţiei de urgenţă.

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

DIRECTOR flECUTIV,
Simo ana POPA

ot *

$“s n
Exp. AncaA4ndru
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hIIp-IM,w pmb mňnIilulliUpnmanaJdimclîi/dhecIIa mediulavize arbońjn_ccnsuhareiavize_aitod Éfl ccnsukate.php. pe dalo de

8d Regn. Eiaa rr 47 c poşaFOSCQl3. $ed 5. Bmisq1L Ran&i I ľ
TeIO2l3O&55J i V
MlpINnn,pmbw l

Lr——' oo' —



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. MAR 2Ü2Q
Cätre:SC APA NOVA SA—pdndt
Str Tunwi nr 60 A, clădima Ştefan ceI Mare, et. 6-9, seclor 2

Spre ştiinţă:
• AdmInIstraţIa străzllor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, soctor 1
• ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1833389106.03.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2315/09.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrădi
•Optlmizare reţea publlcă de apă potabllă - montare electrovane pe Calea Griviţei nr. 238,
sector 1", conform C.u. nr. .09.2019, vă comunicăm următoarele:

i7 In baza lnfomiaţillor din documóntaţia depusă de dvs., respectlv:
Z7.09.2019 şi planuh anexe;a) C.U. nr.

b) memodul tehnic;
c) clasarea Notificăhi nr.

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile Individuale ale deţinătorilor đe mţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
g) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Unnare veriflcăńi pe teren đln data de 13.03.2020 a traseulul
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o suprafaţă de 4m2;
b) lucrarea se va executa in trotuawl din dreapta bloc C din Calea Gńviţei

bloc din str. Dornei nr. 89;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in spaţiu verde

Gríviţei nr. 238 din vecinătatea Iucrădi.

lucrărll conform

nr. 238 i stânga

bloc C din Calea

3. In urma analizei documentaţiei đepuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resoectarea următoarelor condiüi:

a)Ji situaţia în care apar moďđicăd ale proiectului, ulterior emitehi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicităńi revizuihi avizului inainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

b) In timpul executăhi lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1 .5m inlre
săpătură i axul fIecărui arbore siluat in vecinălatea traseului Iucrării, conform
prevederilor 5!? 8591/1997 ReţeIe ediiitam subtemne. Condiţii de amplasam.

c) ln dreptul arbodlor din vecinătalea traseului Iucrădi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aJ
matedalului dendrologic. In timpul Iucrădlor constructorul va lua măsuri de prolejare a
malerialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntulul sau altor materiale in iuwl
twnchiului arborilor şi rănire&wperea rarnuń!or arborilor prin manevrarea utilajelor din

Iłż i iI

Nr. 163338912315?

Ł2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
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dotare. -________________ -

_________________

——

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicuiar ai mateflalului dendroiogic sunteţi

răspunzătoh de eventualeie pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) n cazui în care în urma vehficăhlor ultedoare (24 luni de Ia tinaiizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia inlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.

D Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalitáţilor, repubiicată, cu modificările şi

compietärile uileńoare, persoanele fiice i juridice au obIigaa să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisá betonarea spalilar verzi (platbande, pastile.
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiel proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorulul domeniului public in

care se specIfică condiţille de Iucru pe timp friguros, conform celor specificale in Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

j autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastwctură (teflnico-edilitare i

stradale) de pe teritońui Municipiului Bucureęti".
h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speciafltate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 ša H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendroiogic.
j) Beneflciawi i proiectentui sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea inscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentuiui aviz.
k) Având in vedere prevederile Decretul Presedintelui României nr. 195116.03.2020 I

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoňui României cât şi dispoziţia de Primar General
nr, 589117.03.2020 privind modificarea Dispoziţiei Primarului General nr. I
569110.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu

COVID-19 si a Dispoziţiei Primaruiui Generai nr.572112.03.2020 privind stabilirea de
msuri in vederea limităril riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, V
informăm faptul că activilatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei I

Municipiului Bucuresti, in ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/soiutionarea
petiţiilor se realizează conform măsuhior instituite in cadwi situaţiei de urgenţă.

I 1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitedi.

Îniocmit:
Ex . Ro ana PARASCA

Red.P.R ISex.. 25 03.2020 - prezentut avu a fosl pcslat pe sittLd PMB
hflpiNmw.pntrolknhitutwpiimadaldirecuwdflcliamediwavtzeartocj in_consultarelavlze_arboń_fl_cansuitaro.php . pedala de

Le rí

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MaHantgOPA
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2 6 MAR. 2020

Cátre SC PROMPT GAZ SRL - prin dI.
reglstratura PMB
Str. Staminelor nr. 2, sector 5

Spre ştiinţä: Administraţia străzhor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, secior l

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1834066123551

— sollcită rIdicarea exemplarului de Ia

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată la P.M.B. cu nŕ. 1834066109.03.2020 şi la Direcţia &
Mediu cu nr. 2355110.03.2020, prIn care solicitaţi avizul de specialitate privind execularea Iucrării
Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. FIzlclenIIor nr. 1,

sector 3", conform C.U. nr, vă comunicăm următoarele:

1. In baza lnfomiaţlilor dIn docümentaţia depusă de dvs., rsectlv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memońul tehnlc;
c) clasarea Natificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizel&acordurile individuaie ale deţinătońlor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Unnare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrăril conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constalat urmăloar&e:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 34m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în trotuawl nr. impare al str. Fizicienilor,

perepndicular, până Ia aproxiamativ lm faţă de Iimita din partea dreaplâ a proprietăţii şi pe
proprietatea imobilului branat;

c) Iucrarea se ija executa fără afectarea vegetaţiei existente Tn aliniament.

3. 1n urma anaiizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORASIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Înituaţia in care apar modificări ale proiectului, ulteńor emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuińi avizului inainte de inceperea execuţiei lucrăńior.

b) In timpul executăńi Iucrăd aveţi obligaQa respectării distanţei minime de 1 m—1 .5m intre
conductă ęi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrăńi, conform
prevedeńlor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condi(ii de amplasam.

c) In dreptul arbcńlor din vecinătatea trasauiui Iucrăńi, săpătura se va executa manual sau
uiilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distwgă sistemul radicular aI
matedalului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctowl va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale in juwI
truncfliului arborilor şi rănirealwperea ramuhlor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) in cazul in care este secţionat sistemul radicular ai mateńalului dendrologic sunteţi
răspunzătoń đe evenlualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabiie.

______________
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e) in cazul in care in urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia f,nalizarea iucrărIor)l

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinălatea traseului Iucrani, veţi avea

obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorü eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţiior, republicată, cu modificăńle şi
completăńle ulterioare, persoanele Uzice şi juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betanarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică candiţiile de Iucw pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

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

i) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
j) Beneflciawl i proiectantui sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea înscrisurilor

cuprinse in documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
k) Avănd în vedere prevederile Decrelul PreedinteIui României nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul Romániei cât i dispoziţia de Primar General
nr. 589/17.03.2020 privind modificarea Oispoziţiei Pńmarului General nr.
569/10.03.2020 privind stabilirea ds măsuri in vederea Iimitării riscului de contaminare cu
COVID-19 i a Dispoziţiei Primawlui General nr.572112.03.2020 privind stabilirea de
măsuri în vederea Iimilării riscului de contaminare cu Coronaviws-SARS-COV-2, vă
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadwl Primăriei
Municipiului Bucureti, în ceea ce prive$e eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

1) Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECT ECUTIV,
SImo ťM$Şăt, PA

st 4 Întocmit:
Exp. Rýjcana PARASCA

Red:P.R.J4ex.. 2503.2020 - pfezeflILi aviz a fost pastal pe Efle-UI PMS
pe dala de
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a
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţía de Mediu

Nr. 1832345122381 LL MARŽÜz'ü

Către SC E-DIstrIbuţio Muntenia SA - ońn &na — sollcltä ridicarea exemplerului
de Ia reylstntura PMB —

Str. Costłn Neniţescu nr 5-9. sector 6

Spre ştiinţă: PS3-Dlrecţia Admlnlstrarea Domenlulul PubIIc - lntraree Odobe$inr. 5-7 sector3

Referitor Ia cererea dvs. tnregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1832346104.03.2020 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 2238105.03.2020 prin care solidtaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Allmentare cu enerale electrlcă a Imobllului situat pe Drumul Lunca IIveI nr. 23, sector 3",

conform C.U. nr 3.10.2019, vă comunicăm următoarele:

1. In baza infonnaţiflor dIn documentaţla depusă de dvs., respectlv:
a) C.U. nr 15.102019 şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiticării nr. .2019 emisă de Agenţia pentw Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizelelacorduńle individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
f) aviz de Iraseu emis de Primăria sectowlui 3.

2. Urmare verificărll pe teren dIn data de 15.03.2020 a traseului lucrării conťorm
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele;

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 140m;
b) lucrarea se va executa din culia de distribuţie existentă Ia intersecţia Dwmului Lunca

Pdpowlui cu Drumul Lunca Ilvei, subtraversează Dwmul Lunca llvei, apol continuă prin
crosabilul Drumului Lunca llvei pe partea imobilelor cu nr. impare, până Ia aproximativ 2m
faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;

c) pe traseul lucrării ęl in vecinătate traseukji Iucrăńi nu există spaţii verzi i arbod1arbuti
plantaţi, exIstă vegelaţie spontană.

3. in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resoectarea următoarelor condltii:

a) In situaţia in care apar modifIcări ale proiectului, uherior emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de Tnceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completădle ultedoare, persoanele fizice i juridice au oblígaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiitor verzi. AstÉeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioađa 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaństic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucw pe timp fńguros, conform celor speciflcate in Anexa

84. Reęia Dsabea rw O 050013.‚ 5 &na RQTJr.a —- j »“% I I



nr.3 Ia HCGMB nr 220119.04.2018 pr&ind aprobarea Normeior pentru avizř71

autorizarea, coordonarea i execuţia tucrărilor de infrastwctură (tehnlco-edilitare I

stradale) de pe teńtohul Municipiulut Bucuresti".
d) Nerespcctarea ceior menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conĺorm

art 4, Iit. b din Anexa I Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de pratecţie a spaţilior
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologtc.

1) Beneficiarui ęi prolectanlul sunt responsabiil pentru verldlcitatea şi exactitatea inscrlsuhior

cuprinse în documentaUa care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.

g) Avănd in vedere prevederile Decretul Presedintelul României nr. 195/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României căt şi dispoziţia đe Primar Generat

nr. 589117.03.2020 privind modificarea Oispaziţlei Phmawiui General nr

569110.032020 privind stabihrea de măsuri in vederea Iimitării risculul de contaminare cu

COVID-19 i a Dispoziţlei Pńmawiui General nr.572/12.03.2020 privind slabilirea de

măsuri în vederea Iimitărfl riscului de contaminare cu Coronavlws-SARS-COV-2, vá

informám faptul că activitatea reprezentanţilor Directlei de Mediu din cadwi Phmăhei

Municípiului Bucurestl, fn ceea ce priveşte eliberarea avizelor de speclalitatelsolutionarea

petiţiilor se reallzează conform măsuńlor instituite in cadrul situaţiei de urgenţă.

LLľ!2zentul aviz are termen de valabilitatelande Ia data emiterii.

______

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian&POPA

. vs!. !ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red P.RJ4ex.. 25.03 2020. prezenlul avîz a fnsl poslat po sđe-uČ PMB
hţip iNnvw pmb roĘnsIrMĺpńrnar1aI4irtdWdireç(ia medifa ze_artaiinconsuţţareJavxe arbcnjnccnsullare.php pe đala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 183274612229! L6. s*2010

Către : SC A W PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exempíarului de Ia reyistratura PMBStr, Popa Lazăr nr. 8, sector 2 —
- -

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

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată la P.M.B. cu nr. 1832746/04.03.2020 şi Ia Direcţia deMediu cu nr. 2229/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrăhi:8ranament de gaze naturale pontru imobilul situat pe str. Lt CoI. Dumitru Răducu Durbacnr. 133, sector 1", conform C.U. nr.
‚ vă comunicămurmătoarele:

1. fn baza infonnaţiilor din documentaţia depusă dedvs., respectiv:a) C.U. nr. i planuri anexe;b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuluiBucureşti;
d) Aviz&elacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrării conforminťormaţiilor din documentele enumerate anteńor, s-au constatat următoarele:a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 10,5m;b) lucrarea se va executa din conducla existentă din conducta existentă în carosabilul str. Lt.Col. Dumitru Răducu Durbac, perpendicular, până Ia aproximativ 1,2m faţă de Iimita dinpartea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării i în vecinătate traseului lucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbutiplantaţi, există o platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ęi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări aIčiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţiobligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei tucrărilor.b) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şiadministrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubHcată, cu modificările şicompletările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminuezesuprafeţele spaţiilor verzi. AsťeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului ín perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public încare se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexanr.3 Ia HCGMB nr. 220(19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,autorizarea, coordonarea i execuţia lucrăńlor de infrastructură (tehnico-edilitare i

Bd Kegrna Đisabela nr 47. poşlal 05W1 seđor 5. Btnireşt, Rmnăna ľTe4:O2l3O55.QQ
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".
d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

fl Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea înscrisurilor

cuprinse în documentaUa care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
g) Având in vedere prevederile Decretul Preeđintelui Românieí nr. 195/16.032020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât i dispoziţia de Primar General
nr 589/17.03.2020 privind modificarea Dispoziţiei Primarului General nr

569/10.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea Iimitădi riscului de cantaminare cu
COVID-19 si a Dispoziţiei Primarului General nr.572112.03.2020 privind stabilirea de
măsuri in vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă

informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei da Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucuresti, in ceea ce privete eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea

petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă.
h) Preze$ kąviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterü.

DIRĘ6ţ°OR DCbW,

Sim a-M4% P A -

Intocmit:
flanaPARASCA

Red:P.RJĄex.- 2O3.2O2O . prezen(uI aviz a ľust postat pe site-uI PMB

hUp:źNd%w.pmb rolinsillutü]ptm]ari&daediiidirectia_mediWavize_arbon_in_coiisullar&avize_arbori_in_consullare php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: doamna.
e-mail:

i,SC Powertec Proiect SRL

c

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: offiiceaspmb.ro

I i
I I

Nr 183425412407

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1834254/10.03.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2407/12.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe ęos.
Pantelimon, nr 1, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm
următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:
a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 21 .04.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 500 m;
Manonarea se va realiza prin interceptarea LES, între PT 3722 i PT 10442, aflată
în trotuarul imobilelor cu nr. impare aI os. Pantelimon, din dreptul proprietăţii cu nr.
27;
Traseul executării iucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din os.
Pantelimon, va subtraversa dcuă căi de acces i va ajunge până Ia intersecţia cu
drumul de acces din dreptui imobilului cu nr. 1;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din dreapta a drumului de acces aferent imobiluiui
cu nr. 1, din os. Pantelimon;

b) Pe traseul executării Iucrării, mai exact în trotuarul imobileior cu nr. impare din os.
Pantelimon, s-a constatat existenţa unor alveole, de aproximativ 70 cm Iăţime, care
conţin arbori i vegetaţie spontană;
De asemenea, în dreptul imobilelor cu nr. impare din os. Pantelimon s-a constatat
existenţa unor platbande de aliniament (grădini bloc), de aproximativ 9 m Iăţime,
delimitate de gard viu si panouri de metal, care conţin arbori, arbuti i vegetaţie
spontană.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

CIihł .47 %4& nďvlli o......—..



b) Conform prevederilor art. 5Jt. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările
şi completările ulterioare, persoaneie fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
c) In timpul executărfl Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între

branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materiaiuiui dendrologic. In timpul Iucrăriior constructorul va iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materíalului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) In cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de ia finalizarea Iucrăriior) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia îniocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
ceior specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normeior pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, flt, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarui, respectiv executantui iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia iucrărü
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaietare material
d end ro Iog ic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.
1) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

mnscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentuiui
aviz.

Răzvan MIHĂ1LESCU
Adj.

-
Intocm,t.

Alexandru NICOLAE
24. 4pr ‘fl Expert

1 L PR. îü

Red: A.NJ5 ex.- 22.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

7 ÂPflÜ2O

Către : SC TEHNIC INS TAL GRUP
(Str. Ghioceflor nr.20, sat Zurbaua, comuna Dragomkesti VaIe, Judeţ IIfov)
tehnicinstaI(äyahoo.com

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

Nr. 1834206/2408

Referitor ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1834206/10.03.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2406/12.03.2020, prin care solicitaţi avizui de speciabtate privinđ executarea iucrării:
Executare branament de apă potabilă i realizarea unui racord de canaiizare pentru
imobilul situat pe strada Ţepeę Vodă nr.154-156, sector 2, Bucure$i", conform C.U.
nr. • vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriuui tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeleĺacordurile individuale ale deţinătodlor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrările se vor executa subteran, din strada Mieilor, după cum urmează;
Branament de apă potabilă DnSOmm cu o Iungime de llm care se va iega în conducta de
apă Dn250 mm oţel existentă pe strada Mieilor i un racord de canalizare cu Iungimea de
12m care se va Iega în căminul de inspecţie existent pe reţeaua de canalizare publică din
str. Mieilor.

b) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia soiicitării revizuirh avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviIanu Iocalităţilor, repubicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

Bd. Rega EIabeta rv. 47. cod poştal 050013. sedors, Bucureşli. ROmána
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c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie-15 martie aanului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se speciUcă condiţüle de Iucru pe timp friguros. conform celor specif]cate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrärilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.
d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ră an MIHĂILESCU
4ICIp,%.

t: Întocmit
%anaARASCA

Z6. APR 2020

Red:A&/3ex..2404.2020 - prezenlui av,z a ĺost poslal pe site-uJ PMB
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1836296í2710

Către: domnului SC Enerconstwct SRL, e-mail:

Spre ştiinţă: ADF Sector 1, e-mail: secretariatadp-sector1 .ro

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1836296/01.04.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2710/02.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe
Drumul Lăpus, nr. 75-77, sectorul 1',, conform Certificatului de urbanism nr., vă
comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:
a) Certificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 21 .04.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil neasfaltat (pământ), pe o Iungime de
aproximativ 220 m, din Drumul Lăpus, mai exact între proprietatea IE 243897 i
imobilul cu nr. 75-77;
Se va reamplasa PT 3798 pe proprietatea din dreptul imobilului cu nr. 75-77, iar
manonarea, prin cabluri MT, se va realiza între PTAB 3743 i PTAB 3369;
BranamentuI va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 75-77, din Drumul Lăpu;

b) Pe traseul executării Iucrării, în dreptul imobilelor cu nr, pare cât ş impare, s-a
constatat existenţa unor spaţii verzi care conţin arbori, pomi fructiferi, arbuti i

C vegetaţie spontană.
3. în urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfe( este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) In timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
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d) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

e) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendadstic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Rucuresti".

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuua Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iog ic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
1) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

Adj.

Întocmit:
Alexandw NICOLAE

Expert

24. AFR 11&

Red: A.NJ5 ex.- 2204.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: domnul ‚Enerconstwct SRL1 e-mail: enerconstwctsrl@yahoo.com

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: officeaspmb.ro
ADP Sector 1, e-maii: secretariatadp-sector1 .ro

«% ‚ŞIR,.1,,
______________

t I iI

Nr. 1835117/18363031201112711

Ŕefeňtoŕi cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1835117/24.03.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2011/27.03.202, respectiv 1836303/01.04.2020, nr. PMB i
DM 2711/02.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul situat pe Calea Floreasca,
nr. 159-165, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr i panuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) PIan coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabiI emis de Administraţia Străzilor;
f) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 15.04.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 2270 m, având ca punct de manonare PT 4671, din reţeaua de
disthbuţie a energiei eiectrice, aflată în trotuarul imobilelor cu nr, pare din str.
Braziiiei, în dreptui imobiIului cu nr. 2-8;
Traseul executării Iucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr impare din
blvd. Iancu de Hunedoara, până Ia intersecţia cu Calea Dorobanţi, unde va
străpunge trotuarul imobilelor cu nr. impare din Calea Dorobanţi, apoi va
subtraversa str. Madrid, Washington, Lisabona, Bruxelles i Piaţa Dorobanţi, până
Ia intersecţia cu str. Radu BeIIer, unde va continua prin trotuarul imobilelor cu nr.
impare, urmând să subtraverseze str. Octavian Moraru, Anghel Gheorghe, Gavrii
Muzicescu, Jean Texier, Simon Bolivar, Popa Marin, după care traseul va continua
prin trotuarul str. Mircea Eliade, aferent parcului Floreasca, până în dreptul aieii de
acces a imobilului cu nr. 159-165 din Caiea Floreasca;

b) În dreptul imobilului cu nr. 2-8 din str. Braziliei, unde se va realiza mansonarea, s-a
constatat existenţa unei platbande de aiiniament de aproximativ 10 m iăţime
(grădină imobil), care conţine arboń, arbuti i vegetaţie spontană;
Pe blvd. Iancu de Hunedoara s-a constatat existenţa unei grădini de bloc, delimitată
de un gard viu i panouri metalice, de aproximativ 12 m Iăţime, care conţine arbori,
arbu$i ş vegetaţie (gazon). De asemenea, în trotuarul imobileior cu nr. impare din
blvd. Iancu de Hunedoara s-a constatat existenţa mai multor alveole de aproximativ
80 cm Iăţime, care conţin arbori ş vegetaţie sponta
Pe Calea Dorobanţi s-a constatat existenţa mai tor alve*, de aproximativ 70

Bd. Reina Eirnabeta nr 47, oostal 050013. sedor 5. Buares Romäi



cm Iăţime, care conţin arbori i vegetaţie spontană, precum i parcul din piaţa

Dorobanţi, delimitat de o bordură din beton i arbu$i, in interiorul căruia se află
arbori, arbuti i vegetaţie (gazon), De asemenea1 imobilele din piaţa Dorobanţi
sunt delimitate de grădini de bloc care conţin arbori, arbuti, plante decorative Í

vegetaţie (gazon);
Pe str. Aviator Radu BeIler s-a constatat existenţa mai multor jardiniere din beton1

care conţin plante decorative, alveole de aproximativ 60 cm Iăţime, în interiorul

cărora se află arbori, platbande de aliniament de aproximativ 50 cm Iăţime, care
conţin arbori i vegetaţie spontană, alveole de aproximativ 1 m lăţime, ce conţin
arbori, platbande de aliniament de aproximativ 40 cm lăţime, care conţin arbori i

a rb u ti;
Pe str. Mircea Eliade s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, de
aproximativ 1 m lăţime, care conţine arbori, arbuti ş vegetaţie (gazon), precum ş
parcul Floreasca în interiorul căruia se găsesc arbori, arbuti şi vegetaţie (gazon);
Pe aleea de acces din dreptul imobilului cu nr. 159-165 din Calea Floreasca s-a
constatat existenţa unui spaţiu verde care conţine arbori, arbuti ş vegetaţie
Çgazon).

3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspecteĺor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirH avizului înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice ş juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) In timpul executărfl Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între
branament ş axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevedehlor SR 6591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

e) Jn dreptul arbońlor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

f) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) Tn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrărü,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţüle de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
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Răzvan MIHĂILESCU
Adj.

c

Alexandru
Tntocmit:

NICOLAE
Expert

Red: A.NJ5 ex.- 16.04.2020 - prezentul aviz a ÍDSI postat pe sUe-uI PMB

pe data de

I4ta7'

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

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiiior din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
m) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabifl pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

n) Prezentul aviz este valabil numai_însoţ de avizul Ministeruiui Culturii.

-

Bd. Regina Elisabeta nr 47 cod poştal 050013, sedor 5, Bucureş, Ramán



o
o



-‘- PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2SĄf 2020
Către SC AVI PROD GRUP SRL - prin d-na

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, secior 2

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată la RM.B. cu nr. 1836830/03.04.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2759/03.04.2020, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind executarea IucrărH
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe str. Rahmaninov
Serghei Vasilievici nr. 50-70, sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinâtorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului CulturH nr.

2. Urmare verifjcării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 1 62m (din care branamentuI este 11 m,
Om domeniul public + 5m domeniul privat);

b) lucrarea se va executa din conducta existentă pe str. Serg, Major Tudor Buzoiu, prin
carosabilul str. Rahmaninov Serghei Vasilievici, pe partea imobilelor cu nr impare, până în
dreptul bisericii/Iimita din partea stângă a proprietăţii;

c) branamentul se face din conducta extinsă din str Rahmaninov Serghei Vasilievici,
perpendicular, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţü;

d) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i spaţiu verde nou
creat de pe proprietatea din str Rahmaninov Serghei Vasilievici nr. 50-70.

3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condiUi:

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărH iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. in timpul lucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul

IaiiI

Nr. 1836830127591
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendroJogic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul in care în urma verif]cărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrărb, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaUului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea inscrisurilor

cuprinse în documentaUa care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16. APR. 2Ű20

Red:P.R./4ex.- 23.04.2020 . prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe data de
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DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Răzvan M1HA1LESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1836923/2763 25'Ąp 2ĺ10

Către: doamna
- Tehnician, Serviciul Proiectare, SC Apa Nova Bucuresti,

e-mail:

Spre ştiinţă: ADP 2, e-mail: ofíiceadp2.ro

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1836923/03.04.2020
şi la Direcţia de Mediu cu nr 2763/03.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea lucrării: „Execuţie racord de canalizare pentru imobilul situat pe
Str. Lanternei, nr. 56 IE 237359, sectorul 2, Bucuresti", conform Certificatului de

O urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 15.04.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil si trotuar1 pe o lungime
de aproximativ 5 m, din str Lanternei;
Racordul va fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 56;

b) Pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau
arboh/arbuti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

C AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor;

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specifĺcate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ';

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 la HCGMB nr 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro logic

Bd. Regina ElisaWa nr 47, wd poştal 050013. sed& 5, Bucureş, ROmänia



e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
f) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului

aviz.

Răzvan MIHĂILESCU

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

24. 4JI! !V1Ů

Red: A.NJ5 ex.- 15.04.2020 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
Ia

data de

Íł,\i

DI Adj.
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1•• PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2gApp 1ű16
Către : Lecu Ecaterina
ecaterinalecu(a,veolia.com

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

Nr. 1836929/2764

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.8. cu nr. 1836929/03.04.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2764/03.04.2020, prin care solicitaţi avizul de speciahtate privind executarea Iucrărfl:
„Execuţie branament de apă potabilă i racord de canalizare Ia imobilul din str. Tunari
nr.15-17, sector 2, Bucure$i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţfa pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeleiacorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturü nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului iucrării conform
informaţülor đin documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrările se vor executa subteran, din strada Erou Călin, după cum urmează;
Branament de apă potabilă Dn3Omm cu o Iungime de 6m care se va Iega in conducta de
apă DnlOO mm fontă existentă pe strada Erou Călin Ion i un racord de canalizare cu
Iungimea de 4m care se va Iega in căminul de inspecţie existent pe reţeaua de canalizare
publică din str. Erou Călin Ion.

b) pe traseui Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arboń/arbuti
plantaţi.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Ht. h, din Legea nr 24/2007 privind regementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele flzice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

Rd, Regna EIabeta rw 47, cod poştaIOSOOl3. sector 5, Bucurti. ROmÍa
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c) !n cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se speciUcă condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiktare i

stradale) de pe tehtoriul Municipiului Bucuresti".
d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va h sancţionată conform

ad. 4, ht, b din Anexa 1 ia HC.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ră anMIHĂILESCU

k- Íntocmu:
Exp. Roxana PARASCA

2 ĂP& ?2O

Red:AA/3ex-24.04.2020 - prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
pe data de

4$04
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1836950/2770! 2Sgpp, 2ü20

Către : SC APA NOVA SA - prin d-na

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1836950/03.04.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2770/06.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament đe apă i racord dec.qnalizare pentru imobilul situat pe str, Fabrica de
Cărămidă nr. 7 D, sector 1", conform C.U. nr. $ vă
comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 13m branament + lOm racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str, Fabrica de Cărămidă,

perpendicular i în diagonală, până Ia aproximativ 0,5m i 1,5m faţă de Iimita din partea
stângă a proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i spaţiu verde
dintre carosabil i Iimita de proprietate.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţii de ampĺasare.

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

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Reoina Elisabe(a nr 47. ccd slal O513, sedor 5. Bucum$ü. Románia



e) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Beneficiarul ş proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea înscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
1) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

lntocmit:
%oanARASCA

Red:P.R./4ex.- 23.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data đe

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHĂILESCU

Bď Reoina Btsabeta nr. 47 cod oostal 050013. sedor 5. Bucuresb. România



Către: domnul
e-mail:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

?% APR ?Ü20

Spre ştiinţă: ADP Sector 5
e-mail: adpsector5.ro

c

\v%7'

•
r

Nr. 183666812790

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1836668/02.04.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2790/08.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie
electrică a imobilului situat pe str. Vânători, nr. 1O B, sectorul 5", conform
Certiflcatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Cedificatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acorduňle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 5;
f) Aviz favorabil emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale nr..

2. Urmare verificării pe teren din data de 21 .04.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de extindere a reţelei electrice se va executa subteran, în trotuar i
carosabil, pe o Iungime de aproximativ 101 m, din domeniul public;
Manonarea se va realiza Ia PTZ 38 din reţeaua de distribuţie a energiei electrice,
aflat pe Iatura din spatele imobilului cu nr. 110, din blvd. Naűunile Unite;
Traseul executării Iucrării va continua prin trotuarul adiacent imobilului cu nr. 1101
din blvd. Naţiunile Unite până Ia intersecţia cu str. Apolodor, apoi va subtraversa
aleea de acces a imobilului cu nr. 110 i va străpunge trotuarul imobilelor cu nr.
pare din str. Apolodor, subtraversând str. Apolodor în dreptul imobilului cu nr. 42,
urmând să continue prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din str. Apolodor, până în
dreptul imobilului cu nr. 10 B din str. Vânători, pe Iatura din str. Apolodor;
Bransamentul va fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 10 B din str.
Vânători pe Iatura din str. Apolodor;

b) In trotuarul aferent imobilului cu nr. 110, IbUŕVB8C iunile Unite, pe Iatura din
spatele blocului, în dreptul PTZ 38, unde jva rek'' ansonarea, s-a constatat
existenţa unui arbore; *
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În vecinătatea executării Iucrărfl din aleea de acces a imobilului cu nr. 110 din blvd.

Naţiunile Unite, pe Iatura adiacentă imobilului cu nr, 42 din str. Apolodor, s-a

constatat existenţa unei platbande de aliniament, de aproximativ 10 m Iăţime, care

conţine arbori, arbuti I vegetaţie (gazon);
De asemenea, în vecinătatea traseului executării Iucrării din trotuarul imobilelor cu

nr. impare din str. Apolodor s-a constatat existenţa unui spaţiu verde care conţine

arbori, arbu$i i vegetaţie spontană.
3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare gazon).
c) Conform prevederílor art. 5, 11Ł h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubflcată, cu modif]cările

şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
d) In timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între

branament şl axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

e) ln dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurüor arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

g) ln cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,

veţi avea obügaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contrava(orii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

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

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

d e nd ro logic.
1) Prezenful aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.
m) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

Bd. Reoina Bisabeta nr. 41 cod postal 050013, sedor 5, Bucureşt, Romănia I l



înscrisurĺlor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz.

Răzvan MIHĂILESCU
Adj.

o
Tntocmit:

Alexandru NICOLAE
Expert

o

Red: A.NJ5 ex.- 22.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
4p1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 18366212791 ? APR 2020

Către: domnul „ e-mail:

Spre ştiinţă: ADP Sector 2, e-maii: officeadp2-bucuresti.ro

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1836662/02.04.2020
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2791108.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str.
Agricultori, nr. 21-25, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă
comunicăm următoarele:
1. In baza informaUilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. In urma verificării pe teren đin data de 21.04.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o Iungime de aproximativ 193 m,
având ca punct de manonare PT 1429 din reţeaua de distribuţie a energiei
electrice, aflat în incinta imobilului cu nr. 37-39, din str. Agricultori, pe Iatura din str.
constantin Zlătescu;
Traseul executării Iucrării va străpunge trotuarul imobilelor cu nr impare, din str.
constantin Zlătescu, până Ia intersecţia cu str. Agricultori, unde va continua prin
trotuarul imobilelor cu nr impare, până în dreptul imobiiului cu nr. 21-25, din str.
Agricultoń, ca punct final;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 21-25, din str.
Agricuitod;

b) În vecinătatea traseului executării Iucrării, mai exact, Ia Iimita de proprietate din
incinta imobilului cu nr 37-39, aI str. Agricultori, s-a constatat existenţa mai multor
arbori;
De asemenea, în trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str Agricultori, s-a constatat
existenţa unor alveole de aproximativ 1 m i 1,5 m Iăţime, care conţin arbori i
vegetaţie spontană.

3. b urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
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administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele flzice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Asťel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) In timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
branament si axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) In dreptul arbodlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular al materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

e) ln cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) Tn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normeior pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiawl, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
dend ro Iog ic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
1) Beneficiarul ş proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz.

Răzvan MIHĂILESCU
R EXECUTIV Adj.

.‘ c

! r

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red; A.N./5 ex.- 23.04.2020 - prezentul aviz a ĺost postaĹ pe site-ul PMB 2 & APR W'

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1837134127961 ? APR 2020

Către : SC ELECTROCONS PRQIECT SRL
— electrocons@yahoo.com

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1837134/07.04.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 2796/08.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Odei nr. 139, 148-150, 152, 158,
160, 162, str. Turnu Măgurele nr. 14, sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărh nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
V aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 494m;
b) Iucrarea se va executa din PTAB 3950, existent pe terenul cu IE 224267, pe un traseu care

străbate parţial terenul imobilului cu IE 224267, subtraversează str Odei i continuă în
incinta imobilelor cu IE 228087, 228086, 229982, 228205, 228204, 230074, 230075,
229056, până Ia noul PT i FDCP-uri amplasate.

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resoectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specif]cate în Anexa
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nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i I

stradale) de pe teritariul Municipiului Bucuresti".
d) Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform I

art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teńtoriui Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
g) Beneficiarui i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea si exactitatea inscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
h) Prezentul aviz are termen de vałabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTO EXECUTIV ADJUNCT,
äďM ĂILESCU

întocmit
Exp.RoxanaPARASCA
-cş%

2 &. &FR. 2')iO

Red:P.R.I4ex.- 23.04.2020 - prezentul aviz a foşt postat pe site-uI PMB
I pe data de

yUIQa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1830002118371851199812797 29 APR 2']20

Către: domnul ‚ sc Domus Systems SRL, e-mail: offlcedsy.ro

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, e-mail: secretańat(äadp-sector1 .ro

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1830002/27.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1998/28.02.2020, completată cu documentatia înregistrată Ia
PMB cu nr. 1837185/07.04.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2797/08.04.2020, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Mutare i redimensionare
branament de apă potabilă i execuţie racord de canalizare pentru imobilul situat

O pe str. Modrogan, nr. 8, sectorul 1", conform Ceitificatului de urbanism nr., vă
comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certiflcatul de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1;
f) Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii cu nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 21 .04.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o
Iungime de aproximativ 5 m, având ca punct de bransare reţeaua de distribuţie a
apei potabile, aflată în dreptul imobilului cu nr. 8, din str. Modrogan;
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil ş trotuar, pe o Iungime
de aproximativ 8 m, având ca punct de conectare reţeaua de canalizare, aflată în

C dreptul imobilului cu nr. 8, din str. Modrogan;
b) Tn dreptul imobilului cu nr. 8 s-a constatat existenţa unei alveole, de aproximativ 60

cm Iăţime, care conţine un arbore.
3. b urma analizei documentaţiei depuse I a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele Fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) În timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m
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între branamente i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic, in timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrołogic, se va evkta depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora

g) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

1) Beneficiarul, respectiv executantui lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărH
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.
1) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisuhlor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- 22.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

pe data de

Ie%i

Răzvan MIHĂILESCU
R EXECUTIV Adj.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 183718612798(182998911995)1
2GAPR. 2)20

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL — orncedsy.ro

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1829989/27.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1995/28.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1837186/07.04.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2798108.04.2020, prin care solicitaţi avizul de
specŤalitate privind executarea iucrării: „ Branament de apă potabilă pentru imobilui situat pe
str. Subcetate nr. 35-37, sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edibtare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 16m;
b) Iucrarea se va executa din conducta exitentă în carosabilul str Subcetate, perpendicular,

până Ia aproximativ 5m faţă de bmita din partea stângă a proprietăţfl;
c) pe traseul iucrării i în vecinătate traseuiui Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se speciflcă condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaietare materiai dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministeruiui Culturii i identităţii
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Naţionale.
O Benefiçiarul si proiectantul sunt responsabüi pentru veridicitatea şi exactitatea inscrisurilor

cuprinse în documentaUa care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Răzvan MIHAILESCU

Exp. ROXaIJRPARASCA

ZĘ. PR. 7020

Red:RR./4ex.. 23.04.2020 - prezentul avíz a fost postat pe sfle-uI PMB
pe data de
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Către: SC DOMUS SYSTEMS SRL
(Str. Elena Farago nr.43, Sector 6, Bucuresti)
offÎce(a.dsy.ro

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

111 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1829982f1837183/1996/2799 15 AHŁ ZiJZÜ

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1829982/27.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1996/28.02.2020, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1837183/07.04.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 2799/08.04.2020, prin care soiicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării, „Bransament de apă i racord de canalizare pentru
imobiiul situat pe strada Gheorghe Pripu nr.16-18, sector 1, Bucure$i", conform C.U.
nr.471/52TEIDDIPI3B134 din 21.11.2019, vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 471152TE1001P/36134 din 21 .11.2019 i planuń anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 2835/07.02.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizelelacordurite individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrările pentru imobilul situat pe str Gheorghe Pripu nr. 16-18 se vor executa subteran,
după cum urrnează: branamentul de apă proiectat va avea o Iungime de 8m ş se va Iega
Tn conducta publică de apă potabilă existentă in carosabilul străzii Gheorghe Pripu iar
racordul de canalizare proiectat va avea o Iungime de 6m ş se va Iega în căminul de
inspecţie existent pe canalizarea publică din str Gheorghe Pripu.

b) pe traseul Iucrăhi i in vecinătate traseului.Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
compIetăriIe ulterioare,- -persoanele- fizice i juridice au -obligaţia să -nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

Bd. Regia Ehsabela rp 41. cod pcştal 050013. sedor5, BuDsreşti, Ramia
TeI: 021305.55.00
hUpi/www.pmb.w
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!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:AA/3ex.-24.04.2020 - prezentul aviz a fost poslal pe site-ul PMB
• pe dala de

Bđ. Regina Elabeta nr. 47. cod poştal 050013, sedor5, Bucureşb. România

TeI: 021.30555.00
hllpJlwvAvpmb.ro

c) În cazul execuţiei proiectului in peńoada 15 noiembrie - 15 martie a anului çalendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specificä condiţifle de lucru pe timp friguros, conform celor speciticate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrärilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) đe pe teritoriul Municipiului Bucureti".
d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiflor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare mateńal dendrologic.

—

flfrezęątul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

--

—



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1837394/2877 APR 2320

Către: domnui Electrica Racord Instal
e-mail: officeeIectrica-racordinstaI.ro

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: officeöaspmb.ro

Reĺeritor Ia cererea dumneavoastră înregistrată i PMB cu nr. 1837394/09.04.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2877/10.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str.
Pechea, nr. 11 A, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm
u mi ătoa re Ie:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Ceńificatui de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor.

2. In urma verificării pe teren din data de 21 .04.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o Iungime de
aproximativ 76 m, având ca punct de manonare PTAB 3738 din reţeaua de
distribuţie a energiei electrice, aflat în incinta proprietăţii IE 204475, din str. Pechea;
Traseul executării Iucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str.
Pechea, până Ia intersecUa cu drumul de acces aferent imobilului cu nr. 11 A;
BranamentuI va fi pozat În dreptu imobHuui cu nr 11 A;

b) In incinta proprietăţii IE 204475 din str. Pechea, unde se va reaiiza mansonarea,
r s-a constatat existenţa unui spaţiu verde care conţine arbori i vegetaţie spontană;

De asemenea, în apropierea traseului executării Iucrării din trotuarul imobilelor cu
nr. impare, din str. Pechea, mai exact în incinta proprietăţilor cu nr. impare, s-a
constatat existenţa unor spaţii verzi care conţin arbori i vegetaţie spontană;
ln dreptul imobilului cu nr. 11 A, din str. Pechea, s-a constatat existenţa unei
platbande de aliniament, de aproximativ 40 cm Iăţime, care conţine vegetaţie
spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
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şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) În timpul executărU Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1907 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amp!asare.

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

e) Tn cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) În cazul în care în urma verificăriíor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărh,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr 3 Ia HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iog ic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
1) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea ş exactitatea

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

MIHĂILESCU
R EXECUTIV Adj.

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

.

Expert

Red: A.N./5 ex.- 23.04.2020 - prezentul aviz a fos( postat pe site-uI PMB

pe data de
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1,,,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC DSF Project Reţele SRL, e-mail: bransamente(ődsfreteIe.ro

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, e-mail: secretahatadp-sector1 .ro

I i iI

Nr. 183719212800 23.

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1837192/07.04.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2800/08.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Bransament gaze naturale pentru imobilul situat pe intr.
Berheci, nr. 32, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia đepusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. In urma verificării pe teren din data de 21 .04.2020, a traseului Iucrării, conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 5,5 m, având ca punct de conectare reţeaua de distribuţie a gazelor
naturale, aflată în dreptul imobilului cu nr. 32, din int. Berheci;
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 32;

b) În trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 32 s-a constatat existenţa unei platbande de
aliniament, de aproximativ 40 cm Iăţime, care conţine arboh, arbuti ş vegetaţie
spontană.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) łn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările
şi compietările utterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) în timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5 m
între branament i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, condiţii de amplasare.

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

e) ln cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

f) Tn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului IucrărU,
veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în preientul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

1) Reneficiarul, respectiv executantul lucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d e nd ro Iog ic.

k) Prezentul aviz are termen de valabklitate 1 an de la data emiteńL
1) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea

înscrisurilor cuprinse in documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului
aviz.

Răzvan MIHĂILESCU
DIRECTOR EXECUTIV Adj.

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

2, APR 2029
Red: A.NJ5 ex. 2304.2020 - prezentul aviz a fcst postat pe site-uI FMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ÎŰiPR. 2320
Nr. 1837395128781

Către : SC ELECTRCA RACORD INSTAL SRL — office@electrica-racordinstal.ro

Spre ştiinţă:
. Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
. ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistraă Ia P.M.B. cu nr. 1837395/09.04.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2878/10.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărh
‚Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Ghe. Ionescu Siseti nr. 119,
sector 1", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
1) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
g) aviz de traseu emis de ADP sector 1 -

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 252m;
b) Iucrarea se va executa din PTS 5260 existent în vecinătatea imobilului cu nr. 42-48 din

os. Ghe. Ionescu Sisesti, continuă prin trotuawl nr. pare aI os. Ghe. Ionescu Siseti,
subtraversează os. Ghe. Ionescu Siseti i continuă prin drumul de acces1 până Ia
aproximativ 14m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuińi avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executădi Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.Sm între
cablul electric ş axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrădi, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de amplesare.

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

24. ĂP& 2020

Red:P.RJ5ex.- 23.04.2020 - prezenlul avtz a fost postat pe site-uI PMB
pe data đe

dotare.
d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseuiui Iucrării, veţi avea
obligaţia mnlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaUa să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţble de Iucw pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defńşare sau toaletare mateńal dendrologic.
j) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
k) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea i exactitatea inscrisurilor

cuprinse în documentaţia care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
1) Frezentulaviz are termęn de valabilitate 1n de la data emiterb.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
RăzvaaMIHAILESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

7E1 Ąpfl7

Către : SCAW PROD GRUP SRL
(Str, Popa Lazăr nr.30, sector z Bucuresti)
contactcăaviprodgrup. ro

Spre ştiinţă: ADP $ector 1 - B-dul PoIigrafiei nr. 4, sector 1

Nr. 1837786/3030

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1837786l14.04.202Ô şi Ia Diŕecţia de
Mediu cu nr. 3030/15.04.2020, prin care sohcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
»Branament đe gaze naturale pentru imobiiul situat pe strada Sfinţii Voievozi nr.15, sector
1", conform C.U. nr vă comunicăm următoarele:

1. 1n baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planud anexe;
b) Memońului tehnic;
c) Clasarea Notificărb nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
1) avizul Ministerului Culturfl nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, pomind din conducta de gaze
naturale RP PE100SDR11 existentă în carosabilul străzii Sfinţii Voievozi până la imobillul
situat Ia nr.15.

b) pe traseul lucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratowlui domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
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DIRECTOR EXECUTJVADJUNCT,

Răzvan MIHĂILESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24AIi?. żŰzp

Red:AA.j3ex.-24042020 - prezentul aviz a íost postat pe site-uI PMB
pe data đe

Bd. Regia Đ6abeta nr 47. ccd poştal 050013, sed5. Bucureşti. Romă,ia

TeI.021.305.5500
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nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată coníorm

art. 4, Iit. b đin Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304ĺ2009, prívind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defńşare sau toaletare material dendrologic.

- O Prezentul aviz are termen de valabilitatelan de la data emiteńi.

_____ _______ .



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1837784 I 3031! ZV AťK. LdLU

Către : SC AW PROD GRUP SRL — contact@aviprodgrup.ro

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

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1837784/14.04.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 3031/15.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nuvelei nr. 129, sector 1",
conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din đocumentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Nuvelei, perpendicular,

până Ia aproximativ 3,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resiectarea următoarelor conditfl:

2
a) În situaţia în care apar modiFicări ale proiectului, ulterior emiterń prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitărh revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) In timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între

conductă i axul Fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

d) ln cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
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produse prin prăbuşirea acestora.

O La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

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

completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spatiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului caíendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304ĺ2009, privind Normele de protecţie a spaţíilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Beneficiarul i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea ş exactitatea înscrisurilor

cuprinse în documentaUa care a constituit Ia elaborarea prezentului aviz.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii,

DIRECTQĘJCUTIV ADJUNCT,
KfMLLESCU

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

19 APR 1i.)10
Către: ERBASU EDIL CONSTRUCT SA
(Bulevardul Uveflurii nr. 194-200, sector 6, Bucuresti
Imola.borsos@erbasu,ro

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală — Biroul Lucrări Edilitare
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grend Arena, et. 1, sector 4

Nr. 1837736/3032

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RMB. cu nr 1837736114.04.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 3032/15.04.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilui situat în str. Sergent Nicolae FIorescu nr. 68,
sector 4, Bucure$i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarete:

1. In baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală- PS4;

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de Bm, având ca punct de cuplare
conducta de gaze naturale RP PE100SDR Dnl25mm existentă în carosabilul din str
Floreascu Nicolae, bransamentul va fi pozat Ia Iimita din dreapta a proprietăţii situate Ia
nr6S pe str. Nicolae Florescu.

b) In dreptul imobilului se află un arbore în aiveolă i o platbanđă de aprox.5Ocm Iăţime.
3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrăd aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevededlor SR 8591/1997 Reţe/e ediĺitare subterene. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arboriior din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manuai sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In tśmpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau aitor materiale in jurul
trunchiului arbońior şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

Bd, Regíia EIabeIa nr 41. cod poşial 050013. sector5, Bucureşti. RDm&a

TeI: 021.305.55.00
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CUTIV ADJUNCT
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) b cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
1) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţblor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul ađministratorului domeniului public în

care se specifică condiţflle de lucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucurest?'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzä de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţfllor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1826208/18379461164313042 73 APR. 2020

Către: doamna . SC Apa Nova Bucureti, SA,
e-mail: —

Spre ştiinţă: Adminístraţia Străzilor, e-mail: office(äaspmb.ro

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1826208/18.02.2020
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1643/19.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată Ia
PMB cu nr. 1837946/15.04.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3042/15.04.2020, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Realizare racord de canalizare
pentru imobilul situat pe Str. Peri, nr. 17 A, sectorul 2, Bucuresti", conform
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaHilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 24.04.2020, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de racord se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de
aproximativ 8 m, în dreptul imobilului cu nr. 17 A, din str Peris;
Racordul va ťi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 17 A;

b) In vecinătatea executăńi Iucrării, mai exact, în carosabilul str. Peri s-a constatat
existenţa unei patbande de ainiament, de aproximativ 2,5 m ăţime, ce deflmitează
sensurile rulare a autovehiculelor, care conţine arbori, arbuti i vegetaţie (gazon).

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărior.

b) La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
supraf&tele spatiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) In timpul executării Iucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m între
bransament si axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
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prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura se va executa manuai

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurui trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

f) În cazul în care este secţionat sistemui radicular al materialului dendroiogic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile.

g) În cazui în care în urma verificărilor uiterioare (24 luni de la finalizarea lucrăriior) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravaiorH
eventuaieior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

h) In cazui exeçuUei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabi( numaí însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiiie de iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrăriior de
infrastructură (tehnico-edifltare si stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciafltate va Fi sancţionată
conform art. 4, flt, b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Benef]ciarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro log ic.

1) Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
m) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabifl pentru veridicitatea i exactitatea

înschsurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz.

Răzvan MIHĂILESCU
DIR T R EXECUTiV AdI.

\
Tntocmit:

Aiexandru NICOLAE
Expert

Red: A.NJ5 ex.- 24.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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‘‘,‘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

;

Către: SC 13SF PROJECT REŢELE SRL
Str. Amurgului nr.55, BI. 15, Demisol, Oras Popeti Leordeni
bransamente@dsfretele.ro

Spre ştünţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronŕcü nr. 44, sector 2

Nr. 1837955/3100

— Referitor la cererea dvs, inregistrată Ia P.M.6. cu nr. 1637955/15.042020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 3100/21.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Executarea Iucrărilor de branament de gaze naturale pentru imobilul situat în str.
Ciocârliei nr.6, sector 2, Bucuresti", conform C.U. nr. vă
comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiflcărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeleĺacorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizu favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verifjcărjj pe teren din data de 22.04.2020 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm, având ca punct de pomire
conducta GN PE1 00 SDR1 1 Dn 1 25mm existentă in carosabilul Străzii Ciocârlia, De Ia
punctul de cuplare traseul subtraversează parţial carosabilui i trotuarul numerelor pare aI
str. Ciocârliei iar bransamentul va fi pozat Ia apoximativ lm faţă de Iimita din stânga a
proprietăţii situate pe str. Ciocârliei nr.6

b) La Iimita din stânga a proprietăţii se atlă o parcelă înierbată în care se regăsesc arbu$i.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime 1 .5m intre conductă
i axul fiecărui arbore situat in vecinätatea traseului Iucrării, conform prevedehlor SR
8591/1997 Reţeĺe edŕĺitare subterane Condiţii de ampĺasare.

c) In dreptul arbońlor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in juwl
twnchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arbońlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Bd. Regia Ekabeta .t 47, cod poştaIOSOOl3. sedo5, Bucureşli, ROO*Ma
TeI: 021.305.55.00
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j

d) fn cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologíc sunteţí

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia iniocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare arbăigazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intraviianui iocalităţilor, repubiicată, cu modifjcăhle

şi completăriie ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
h) In cazul execuUei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubľc in

care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe tedtohul Municipiului Bucureti".
i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 ande la data erniterii.

Răzyan MIHĂILESCU

Red.A.A.I3ex.-24.04.2020 - prezenlul aviz a Iost postal pe site-ul FMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1789549/1839165/12497/3456-– O’4. MAE aa
Citre : I

Spre $tiinla: PS4 - Direc jia Gospodirire Locala - Serviciul Monitorizare ei Control - Servicii
Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1789549/05.11.2019 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 12497/06.11.2019, completata cu documenta Iia 'inregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1839165/27.04.2019 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3426/27.04.2020, prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament api 9i racord canalizare la imobilul situat
in str. Striduin}ei nr.1 A, sector 4, Bucure9ti", conform C.U. nr. , va
comunicam urmatoarele:

(

I nctiv:
a) C.U. nr 9i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificarii nr

Bucure9ti ;
avizele/acordurile individuale ale de+inatorilor de rejele edilitare;
aviz de traseu emis de Directia Gospodarire Locala-Biroul Lucrari Edilitare;

1

2. Urmare verificarii pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucririi conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea pentru imobilul situat pe strada Straduinjei nr. 1 A se va executa subteran, pe o
lungime de aprox.17m, dupa cum urmeaza:
Bran9amentul de apa va avea un diamentru Dn50mm 9i o lungime de 4m 98 se va racorda
la conducta publica de apa potabila De180mmPEHD aflata pe str. Mladinovici Drago9.
Racordul de canalizare va avea o lungime de 13m 9i va lega Tn caminul de inspecjie
existent pe rejeaua publica de canalizare Dn 50cm existenta pe strada Straduinjei
intersec jie cu Strada Mladiovici Drago9.

b) La limita din stanga a magazinului Megalmage se afla un arbore Tn alveola iar Tn
proximitatea traseului lucrarilor se afla vegetajie(arbori, arbu9ti 9i vegeta jie spontana
radina bloc str. Straduintei

I ate pe teren se emite

emisa de Agen jia pentru Protectia Mediului

I

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

a Mi prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distanjei minime de 1.5m intre
conducta si axul ftecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
lrevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

Bd. Regina Elbabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucure9ti. Ram alia
Tel: 021.305.55.00
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C) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare

in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
Tn cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare §i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’.
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

f)

g)

h)

r
i)

i)

intocmit:
Exp. Anca Alex

Red:AA./3ex.-29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site+l1 PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1793922/1837928/12927/3097 a& MAI 2020 '-';

Cifre : HOIURA ELECTRO CONSTRUCT
Strada PIt. Petre D. lonescu nr.6, bloc 6B, sc.1, ap.42, sector 1 , Bucure9tt
office©jhoiura.ro

Spre 9tiinla: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1793922/19.11.2019 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 12927/20.11.2019, completata cu documentaIia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1837928/15.04.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3097/21.04.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Alimentare cu energie electrici Parc Titan, Str. Liviu
Rebreanu FN", conform C.U. nr. , va comunicam urmatoarele:

( I dv:
C.U. nr 9i planuri anexe;a)

b)
c) clasarea

Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale de+inatorilor de rejele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucure§ti;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 29.04.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) l’ucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2x60m, noul PT se va racorda Tn
sistemul intrare-ie9irepe distribuitorul 10kV Tntre PT1272 9i PT1335 aflat Tn trotuarul strazii
Liviu Rebreanu(nr.impare) aferent PA1450prin interceptarea 9i man9onarea distribuitorului
existent in trotuar Tn domeniul publica la orga MT a postului PT1272. Lucrarile vor fi
efectuate prin traversarea Str. Liviu Rebreanu prin foraj orizontal dirijat.

b) 'in apropierea lucrarilor, in trotuarul numerelor pare precum 9i Tn cel al numerelor impare al
strazii Liviu Rebreanu se afla platbande cu arbu9ti, arbori 9t gard viu. De asemenea 9i
Parcul Titan este delimitat fata de trotuarul str. Liviu Rebreanu prin gard viu, aflandu-se
arbori de diferite marimi Tn proximitatea viitoarelor lucrari.
zei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

memoriul tehnic;
Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

{

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

I iterii prezentului aviz, aveti
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligajia respectarii distan jei minime de 1m Tntre cablul
electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condi{ii de amplasare.
in dreptul arborllor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veti avea
obliga(ia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obliga jia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 prtvind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spatilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii si
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

intocmit :
Exp. Anc£-Ai8xat$

(

30. An 2020 XAPq

Red: AA./3ex .-29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.. php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1817543/1 839172/986/3425/

catre : Domnul I

Spre 9tiinla: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancu[a nr. 7, sector 7

ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr. 44, sector 2

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1817543/28.01 .2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 986/29.01.2020, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1839172/27.04.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3425/27.04.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Alimentare cu energie electrica a chio§chiului de florl
situat pe Sos. Morarilor X Bd. Basarabia , sector 2, Bucure9ti", conform C.U. nr.

, va comunicam urmatoarele:

o dv:
a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de rejele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucure§ti;

2. Urmare verificarii pe teren din data c

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 20m, pornind din stalpul LEA JT existent
in trotuarul numerelor pare al §oselei Morarilor, continuand prin trotuar pana la noul BMTP
amplasat la chio9cul de flori ce urmeaza sa fie alimentat cu energie electrica, situat la
intersectia Sos. Morarilor /Bulevardul Basarabia

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
plantaji.

1

informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarete:

emisa de AgenDa pentru' Protecjia Mediului

(

3. 1 te pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:

r niterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile $i
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completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verb. Astfel este intenisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
veni de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

r

intocmit
Exp. Anca Alex,

(

aa aiR. ain
Red:AA./3ex.-29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutiUprimaria/directit/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.PhP . pe data de .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1839155 / 3427 (1819152/1081 ) /

(litre : Dl.

Spre 9tiinla: PS4 - Direc jia Gospodirire Locala - Sewiciul Monitorizare ei Control - Sewicii
Spa}ii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1819152/31.01.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 1081/03.02.2020, completata cu documenta Iia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1839155/27.04.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3427/27.04.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de apa 91 racord de canalizare pentru
imobilul situat pe bd. Metalurgiei nr. 61 C, sector 4", conform C.U. nr.
vi comunicam urmitoarele:

( 1. In baza informajiilor din documenta jia depusd de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edtlitare:
aviz de traseu emis de DGL sector 4

a)

b)
C)

d)
e)

Protec jia Mediutui

2. Urmare verificarii pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m bran9ament + 25m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente Tn carosabilul bd. Metalurgiei,

perpendicular, pana la aproximativ 6,5 9i 8m fala de limita din partea stanga a proprietatii;
c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda.

3. in urma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor,
In timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de lm–1.5m Tntre
conducta §i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
In dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
@spunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.

d)
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in cazul Tn care in urma verificarilor utterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirit exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon)
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execu+iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 marge a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rt ,ESCU

Tntocmit=

Exp.'Roxana PARASCA

-eg'@k

r

3 a AR ZiiI

Red :P.R./4ex.- 29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/pdmaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in consultare/avize arbort in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1838614,1838381,1838020 / 3120,3102,3037 (1832772/2235) / 0 ; GAL aa

catre : SC DSF PROJECT RETELE SRL - bransamente@dsfretele.ro

Spre §tiinla: PS3-Direc ga Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobe§ti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1832772/04.03.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 2235/05.03.2020, completata cu documentajtile Tnregistrate Ia P.M.B. cu nr.
1838020/15.04.2020, 1838381/16.04.2020, 1838644/22.04.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr.
3037/15.04.2020, 3102/21.04.2020, 3120/22.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii „Extindere conducta gaze naturale 9i bran9amente pe str. Bralgrii,
Drumul Gura Calijei 9i pe proprietiji particulare IE 229240 ei IE 231232, sector 3", conform
C.U. nr. , va comunicam urmatoarele:

( 1. I nspectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de PS 3.

a)

b)
C)

d)
e)

Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1299m;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Bralarii, continua prin

carosabilul str. Bratarii, apoi prin carosabilul Dumului Gura Calitei, pana Tn dreptul
imobilului cu nr. 72 D din Drumul Gura Calitei 9i Tn incinta proprietatilor cu IE 229240 9i IE
231232

c) se avizeaza executia a 4 bran9amente noi;
d) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn aliniament (str. Bra+arii).

( 3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
'in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1 m–1.5m Tntre
conducta si axul fiecarut arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor si ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
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dotare

'in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarite 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

’intocmit

(

30. hPR mo

Red:P.R./4ex.- 29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

al. MAt. liza
Nr. 1835685/2647

Citre: doamna, §ef Birou Departament Proiectare, SC Avi Prod Grup SRL
e-mail:

Spre §tiin Ii: ADP 1 , e-mail: secretariat@adp-sector1 . ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1835685/27.03.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 2647/27.03.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii: „Execujie bran9ament gaze naturale pentru imobilul situat
pe str. Sfinjii Voievozi, nr. 15, sectorul 1, Bucure9ti", conform Certificatului de
urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
I lumneavoastri, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 1 ;
f) Aviz emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale cu nr.

2. grii pe teren din data deT4.04.2020, a traseului lu
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea de bran9ament se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o
lungime de aproximativ 4 m, din str. Sfintii Voievozi;
Conectarea la rejeaua de distribu jie a gazelor naturale se va realiza in dreptul
imobilului cu nr. 15, din str. Sfintii Voievozi;
Bran9amentul va fi pozat Tn dreptul imobilului cu nr. 15, din str. Sfinjii Voievozi;

b) Pe traseul lucrarii 9i in vecinatatea traseului lucrarii nu exista spa Iii verzi sau
arbori/arbusti plantati.
mla analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

( 3.

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor condiTii:

a)

b)

I terior emiterii prezentului aviz,
aveji obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execu jei lucrarilor;
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti";
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanctionataC
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conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protectie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti

d) in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteri
f) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

'inscrisurilor cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
avlz

'Fntocmit :
Alexandru NICOLAE

Expert ’

3 a AR 2820
Red: A.N./5 ex.- 24.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/dtrectii/directia_medtu/avize_arboriJn_consultare/avize_arbori_in consultare.php, la
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

-–––-–-– O & MA}2820
Nr. 1835685/2647

Citre: §ef Birou Departament Proiectare, SC Avi Prod Grup SRL
e-mail :

Spre §tiin Ij: ADP 1, e-mail: secretariat@adp-sector1 .ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1835685/27.03.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 2647/27.03.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii „Execujie bran§ament gaze naturale pentru imobilul situat
pe str. Ludu9, nr. 70, sectorul I", conform Certificatului de urbanism nr., va
comunicam urmatoarele

o dumneavoastri, respectiv:
a) Certificat de urbanism nr. gi planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. T) mseului lucrarii, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o lungime de
aproximativ 5 m, din str. Ludu9;
Cuplarea la re+eaua de distributie a gazelor naturale se va realiza Tn dreptul
imobilului cu nr. 70:
Bran§amentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 70, din str. Ludu9;

b) in trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. Ludu9, precum 9i Tn trotuarul din dreptul
proprietatii cu nr. 70 s-a constatat existenta mai multor alveole, de dimensiuni
diferite (aproximativ 70 cm, 100 cm, 120 cm), care conjin arbori 9i vegetatie
spontana

(

(

3. In urma analizei documenta+iei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Ii:

a)

b)

a terior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in timpul executarii lucrarii aveti obligajia respectarii distan+ei minime de 1,5 m
Tntre bran§ament si axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
'revederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

C)
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d) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) in cazul Tn care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.

f) in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.

g) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".

h) Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu jia lucrarii
9i pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.

i)

i)

k) Prezentul aviz are termen de valabtlitate 1 an de la data emiterii.
I) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

'inscrisurilor cuprinse in documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
avlz

MIHAILESCU

LR EXECUTIV Adj

(

intocmit :
Alexandru NICOLAE

Expert

3 Cl An ?020

Red: A.N./5 ex.- 27.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize_arbori_in_consultare.php,
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1835891/2656 Oh MAt. tan

Cgtre: SC Best Electro Proiect
e-mail:

Spre $tiin Ii: ADP 1, e-mail: secretariat@adp-sector1 . ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1835891/30.03.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 2656/31 .03.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii: „Bran9ament de api potabili 9i racord de canalizare pentru
imobilul situat pe str. Sfin Iii Voievozi, nr. 15, sectorul 1, Bucure9ti", conform
Certificatului de urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
an baza informajiilor din documentajia depusi de dumneavoastri, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 1

2. > meului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea de bran9ament se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o
lungime de aproximativ 10 m, din str. Sfintii Voievozi;
Conectarea la rejeaua de apa potabila se va realiza in dreptul imobilului cu nr. 15;
Bran9amentul va fi pozat Tn dreptul imobilului cu nr. 15, din str. Sfintii Voievozi;
Lucrarea de racordare se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o lungime
de aproximativ 7 m, din str. Sfintii Voievozi;
Conectarea la reteaua de canalizare se va realiza Tn dreptul imobilului cu nr. 15;
Racordul va fi pozat Tn dreptul imobilului cu nr. 15.

b) Pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatatea traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau
arbori/arbusti plantati.
mIa analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a erior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor;
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti";
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C)

d)

e)
f)

g)

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
Tnscrisurilor cuprinse in documenta+ia care a constitu it la elaborarea prezentului
avlz
Prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de avizul Ministerului Culturii.

r
Tntocmit:

Alexandru NICOLAE
Expert

3 a Am 2020

Red: A.N./5 ex.- 27.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb. . php, la
data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1835895/2657 G.& MAI. 2020 .

Citre: SC Best Electro Proiect
e-mail:

Spre §tiinji: ADP 1, e-mail: secretariat@adp-sector1 . ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1835895/30.03.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 2657/31.03.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii „Alimentare cu energie electrica a imobilului situat pe str.
Tudor Vianu, nr. 31, sectorul I", conform Certificatului de urbanism nr., va
comunicam urmatoarele
I le dumneavoastri, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru Protecjia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP, sector 1 .

2. ) aseului lucrarii, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea se va executa subteran, in trotuar §i carosabil, pe o lungime de
aproximativ 140 m, din domeniul public al str. Tudor Vianu;

b) Man9onarea se va realiza Ia PTS 4194, aflat Tn trotuarul imobilelor cu nr. pare, al
str. Tudor Vianu, din dreptul imobilului cu nr. 6-8;
Traseul executarii lucrarii va subtraversa str. Tudor Vianu, va strapunge trotuarul
imobilelor cu nr. impare, in dreptul imobilului cu nr. 7, apoi va continua pana Tn
dreptul imobilului cu nr. 31 ;
Bran9amentul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr. 31, din str. Tudor
Vianu

c) in dreptul imobilului cu nr. 31 s-a constatat existenta unei alveole de aproximativ 70
cm lalime, care contine un arbore 9i vegeta jie spontana;
Pe traseul executarii lucrarii, din trotuarul imobilelor cu nr. impare aI str. Tudor
Vianu, s-a constatat existenta unor arbori in trotuar 9i a unor alveole de aproximativ
60 cm latime care contin pamant
mma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite3

(

(

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

r ulterior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile
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9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) in timpul executarii lucrarii aveti obligatia respectarii distantei minime de 1 m Tntre
bransament si axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condi{ii de amplasare.

d) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunte li
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aHaji in vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.

f)

g) in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea §i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".

h) Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrariii)

9i pentru respectarea condijiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare materiali)
dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
I) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta+ia care a constituit la elaborarea prezentului
avlz.

Razvan MIHAILESCU

(

Tntocmit:
Alexand ru NICOLAE

Expert

30. 4 P =,za

Red: A.N./5 ex.- 27.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia medlu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php,
pe data de .. .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1837674 / 3028 /
04. MAJ. 2020

Citre : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA - – edil@erbasu.ro

Spre 9tiinji: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. f , sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1837674/14.04.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 3028/15.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere conducta gaze naturale fi bran9amente pe str. Oboga, sector 6", conform C.U.
nr. , va comunicam urmatoarele:

1. o wpectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic=
clasarea Notificarii nr. emisa de AgenDa pentru
Bucu re9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

a)
b)
C)

d)
e)
D

( Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 35m;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Oboga intersecjte cu str.

lerbei, continua prin carosabilul str. Oboga, apci prin parcare 9i spajiu verde, pana la
aproximativ 36m fata de limita din partea stanga a proprietatii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn spajtuI verde din vecinatatea
traseului lucrarii.

3. e lstate pe teren se emite

r
AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

in situatia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
'in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de lm–1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapitura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la conditii meteo nefavorabile.

d)

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9tal 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



Tn cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 lunt de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanut localitalilor, republicata, cu modificarite 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
In cazul execujtei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradate) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAILESCURaz

Tntocmit=
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Red:P.R./4ex.- 29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1837803/3029 :O& MAI IFa

Citre : ERBA§U EDIL CONSTRUCT SA
Bulevardul Uverturii nr.194-200, Sector 6, Bucure§ti

- -/-x ' -- 1 '>-=\ - an q\1, f-(>

Spre 9tiinla:Administratia Domeniului Public §i Dezvoltare Urbana Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

c 3/14.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3029/15.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere conducta de gaze naturale 9i bran9amente pe Strada Aragonitului, sector 6,
Bucure9ti", conform C.U. nn , va comunicam urmatoarele:(

'll mv:
a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
Plan de coordonare rejele edilitare;
Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
aviz de traseu emis de ADPDU S6

1

r Ii lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele:

a) [ucrarea de extindere se va executa subteran, pe o lungime de 29m(20+9), pornind din
conducta existenta PEIOOSDR11 Dn125mm aflata Tn carosabilul strazii Aragonitului,
punctul de cuplare fUnd in dreptul imobilului situat Ia nr.9. Capatul terminal se va alfa in
dreptul imobilului situat Ia nr.5 pe str. Aragonitului iar bran9amentul va avea o lungime de 9
m 9i va fi pozat la limita din dreapta a proprieta Iii situate la nr, 5 pe str. Aragonitului

b) pe traseul lucMrii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau arbori/arbu9ti
plantaji .

emisa de AgenDa pentru Protecjia Mediului

(

3. e ate pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

r iterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor veai. Astfel este intenisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
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alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specified conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 91
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spatiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

intocmit:
Exp. Roxana PARASCA,Jl ''-a
–ib,wi'tdC

(

r

Jaw@7020

Red: AA./3ex.-29.04.2020 - prozentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ...
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

84, tI11 2229
Nr. 1837931 / 3098 /

catre : SC M&D ELECTRIC PROJECT SRL - pnn dl.
A

Spre 9tiin P: PS3-Direcjia Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobe§ti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1837931/15.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3098/21.04.2020, prin care solicita li avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere rejea electrica pentru alimentarea cu energie electrici a imobilului cu adresa
Drumul Gura Arie9ului nr. 71 G (fost Drumul Gura Calijei nr. 68-76), sector 3", conform C.U.
nr. , va comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documenta ga depusi de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic=
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru
Bucure9ti;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de PS 3;

a)
b)
C)

d)
e)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 175m;
b) lucrarea se va executa din PT 4777 existent in trotuarul nr. pare al Drumului Gura

Arie§ului, sutraverseaza Drumul Gura Arie9ului, continua pe Drumul Gura Arie9ului pe
partea imobilelor cu nr. impare, pana la limita din partea stanga a proprietatii;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii vent 9i arbori/arbu9ti
plantaji

3. in urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

( AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a mliterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederllor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile ei
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai inso{it de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i

C)
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stradale) de pe teritoriul Municiptului Bucure§ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiitor
veai de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse in documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
,n MIHAILEscu

Tntocmit=

(

3 aNt MP

Red:P.R./4ex.- 29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PM B
http://www.pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1839238/3437 ’04, MAI. 2020

Citre: SC Emar Trade Construct SRL. e-maiF

Spre §tiin Ii: Spre 9tiin A: ADP 2, e-mail: office@adp2.ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1839238/27.04.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 3437/28.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii: „Alimentarea cu energie electrici a imobilului situat pe str.
Fibrei, nr. 32, sectorul 2, Bucure9ti", conform Certificatului de urbanism nr., va
comunicam urmatoarele:

I e dumneavoastra, respectiv:
a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2.

1

2. –> ueului lucririi, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea se va executa subteran, in trotuar, pe o lungime de aproximativ 2 X 4 m,
din domeniul public al str. Fibrei;
Man§onarea se va realiza Ia PT 5142, prin cablul intrare-ie9ire aflat Tn trotuarul
adiacent imobilului cu nr. 32, din str. Fibrei si a imobilului cu nr. 23 A, din str. Turnul
Eiffel, pe latura din str. Fibrei;
Bran9amentul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr. 32, pe latura din
dreptul imobilului cu nr. 3, din str. Fibrei.

b) in dreptul imobilului cu nr. 32 s-a constatat existen+a unor arbori decorativi 9i a unor
plante decorative;
De asemenea, in apropierea traseului executarii lucrarii, din trotuarul aferent
imobilului cu nr. 32, din str. Fibrei §i a imobilului cu nr. 23 A, din str. Turnul Eiffel, pe
latura din str. Fibrei, s-a constatat existenta unul arbore §i a unui arbust.
lmentajiei depuse 9i mtelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor cond iIii:

a)

b)

I terior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande,
'astile, alveole, etc.
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c) in timpul executarii lucrarii aveti obligatia respectarii distantei minime de 1 m Tntre
bransament si axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

d) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui pNn
manevrarea utilajelor din dotare.

e) in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.

f) in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.

g) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".

h) Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii
9i pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.

i)

i)

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
I) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

Tnscrisurilor cuprinse Tn documentatia care a constituit ta elaborarea prezentului
aviz

Razvan MIHAILESCU

DIRKTOR EXECUTIV Adj

(

Tntocmit :
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N./5 ex.- 30.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in consultare/avize arbod in consultare.php,
pe data de .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1838749,1839328 / 3161,3443 / 04. MAI. 2028

(litre : MINISTERUL TINERETULUI gl SPORTULUI - prin SC ENERCONSTRUCT SRL –
el

Spre 9tiinla: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1838749/22.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3161/23.04.2020, completata cu documentajia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1839328/28.04.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3443/28.04.2020, prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Alimentare cu energie electrici a imobilului cu adresa
bd. Miri9ti nr. 18-20 – Ministerul Tineretului ;i Sportului, sector I", conform C.U.
nr. , va comunicam urmatoarele:

(
1. -II spectiv:

C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic=
clasarea Notificarii nr. emisa de AgenDa pentru
Bucure9ti ;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edititare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protectia Mediului

2. Urmare verific8rii pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 255m;
b) lucrarea se va executa din cablurile existente Tn trotuarul bd. Mara9ti, din dreptul imobilului

cu nr. 79 str. Av. Petre Cretu, subtraverseaza bd. Mara9ti, continua prin trotuarul bd.
Mara9ti, apoi prin totuarul str. Alexandru Constantinescu, pana la postul de transformare
existen 9i cel nou proiectat;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiet existente Tn platbanda 9i aliniament.

(
3. I onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujtei lucrarilor.
’in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de lm–1.5m intre
cablul electric si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseulut lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in tlmpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor si ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilaielor din
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dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunte{i
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constati uscarea sau prabu9irea unor arbori aHaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului .
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorutui domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti".
Nerespectarea celor mentionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de avizul Ministerului Culturii 9i Identita Iii
Nationale
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea gi exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAILESCURaz

Tntocmit=

Exp. Roxana PARASCA

4d/

(

30. APR. 2020

Red:P.R./4ex.- 29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www. pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbon_in_consultare.php , pe data de . , . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1838935/3347 Tmw®
Cifre : SC GENERAL MPM IMPEX SRL

Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

office©2qeneralmpm .ro

Spre 9tiinla:Administratia Domeniului Public gi Dezvoltare Urbana Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1838935/24.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3347/27.04.2020, prin care solicitati avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere conducti gaze naturale 9i bran§amente pe Drumul Valea Doftanei 9i pe
proprietatea cu IE230211, sector 6, Bucure9ti", conform C.U. nr.

, va comunicam urmatoarele:

(

I wctiv:
a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificarii nr

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale de+inatorilor de rejele edilitare;

aviz de traseu emts de ADPDU S6

1

2. Urmare verificarii pe teren din data de 29.04.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 135m, avand ca punct cuplare Tn
conducta de gaze naturale GN RP PE100 SDRI 1 existenta in carosabilul din Drumul Valea
Doftanei. Lucrarile continua prin carosabilul proprietatii cu IE230211 pana Tn dreptul
corpului nr.2 al blocului 2 situat pe Drumul Valea Doftanei nr. 69.

b) in aproprierea lucrarilor se afla vegeta+ie in aliniament 9i platbanda cu vegetatie

em isa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

r
3. I ate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

1 Mi prezentului avlz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distantei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialutui dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrotogic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
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trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul Tn care este sec{ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obliga jia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor veni. Astfel este intenisa betonarea spatilor veni (platbande, pastile,
alveole, etc. )
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAILESCURi

intocmit :
Exp. Roxana PARASCA/I. ,-–

AacWAI

(

30.WR 7720

Red:AA./3ex.-29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1838934/3348
0 ( MAI 2026

Citre : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

office@.qeneralmpm.ro

Spre 9tiin ia: PS5 - Direc jia Generala Operajiuni - Serviciul Administrare Spa Iii Verzi
ei Parcuri

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

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1838934/24.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3348/27.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere conducti gaze naturale 9i bran§amente pe strada Sergent Turturica, Intrarea
Sold. Stere loni P, sector 5, Bucure9ti", conform C.U. nr. , va
comunicam urmatoarele:
o Mv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de AgenDa pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
Plan de coordonare rejele edilitare;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
avizul favorabil emis de ADP sector 5;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrarii conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 52m, pornind din conducta de
gaze naturale PE100SDR11 DN63mm existenta Tn carosabilul strazii Sergent Turturica iaF
punctul de cuplare se va afla Tn dreptul imobilului situat Ia nr.32. Lucrarile subtraverseaza
strada sergent Turturica 9i continua pe Intrarea Soldat Stere lonita, pana la limita din
dreapta a imobitului situat Ia nr.3 de pe acesta strada.:

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

(

3. I ate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

a terii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc. )
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
brezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in

C)
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care se specifica condijtile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'NoITnelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul avi de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

intocmit =
Exp. Anca Alexa gdru

r

(

80 APR &tT
Red:AA./3ex.-29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..PhP , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1838933/3349
04. MAI. 2©O

Citre :SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5
office@qeneralmpm.ro

Spre 9tiin P: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1838933/24.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3349/27.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran§ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Emanoil Porumbaru nr.62A,
sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr , va comunicam
urmatoarele:r

’II niv:
a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;

1

2. Urmare verificarii pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din conducta de distribu jie
OL-RP-a4 existenta Tn carosabilul strazii Emanoil Porumbaru. Bran9amentul va fi pozat la
3,5m fata de limita din stanga a proprieta+ii situate la la nr.62A pe str. Emanoil Porumbaru.

b) pe traseul lucrarii 9i in vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau arbori/arbu9ti
plantaji .

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

3. I ate pe teren se emite

< AVIZ FAVORABI L
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

I llterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor veni. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

rezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
C)
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care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de avizul Ministerului Culturii 9i Identita Iii
Nationale
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizp9n MIHiULESCU

dh
+

QPR*):)
F
C/) + intocmit:

Exp. Anca Alex9Ddru
(

IA AN ZEIF
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1813710/1 839785/448/3518 1 2. -MAI. 712

Cifre ; KOSAN INVESTMENT CONSTRUCTION SRL
(Bulevardul Octavian Goga nr.6, Bl. M25, sc.1, et.4, ap.14)

Spre 9tiinla:PS4 - Direc jia Gospodarire Locala - Serviciul Monitorizare gi Control - Servicii
Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1813710/16.01.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 448/17.01.2020, completata cu documenta Iia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1839785/30.04.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3518/04.05.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Extindere conducta gaze naturale 9i bran;amente pe
terenul adiacent §os. Vitan-Barze9ti gi pe terenul cu IE 230073, sector 4, Bucure9ti",
conform C.U. nn , va comunicam urmatoarele:

a)
b)

I Miv:
C.U. nr 9i planuri anexe;

c) clasarea
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de PS4-Directia de Gospodarire Locala;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 24.04.2020 a traseului lucririi conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 125m, avand ca punct de cuplare
conducta de gaze naturale RP PE100SDR11 Dn 160mm existenta pe terenul adiacent
§os. Vitan Barze9ti, in dreptul proprietatii situate la nr. 9B„ conducta va fi montata
subteran prin terenul situat Tn dreptul imobilului de la nr. 9B, de la punctul de racordare
pana Tn dreptul corpului 2, scara 2 unde va avea cap terminal.

b) in trotuarul numerelor impare al §oselei Vitan Barze9ti 9i Tn proximitatea lucrarilor se afla

memoriul tehnic:
Notificarii nr. em isa de Agen jia pentru Protec(ia Mediului

(

arbori Tn alveole.
1 te pe teren se emite3.

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C

I herii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
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utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunte li
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
Tn cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veti avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este inteaisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai inso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi}iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Munictpiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil doar pentru lucrarile ce se desfa9oara pe domeniul public al
Municipiului Bucure9ti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIH/-\ILESCU
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intocmit:
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1814891/1 840482/788/3626 IZ MAI. 2'120

Citre: E-Distributie Muntenia SA

Spre §tiin lg: Sectorul 4 al Municipiului Bucure§ti, Direc jia Gospodarire Locala, Biroul
Lucrari Edilitare, e-mail: contact@ps4.ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1814891/21.01.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 788/22.01 .2020, completata cu documentajia Tnregistrata la
PMB cu nr. 1840482/06.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 3626/07.05.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Bran9ament electric pentru
imobilul situat pe Str. Gramont, nr. 4, sectorul 4, Bucure§ti", conform Certificatului
de urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
no lmneavoastri, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru Protec jia Mediului Bucure§ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de DGL-BLE;
f) Aviz emis de Ministerul Culturii cu nr

2. Urmare verificarii pe teren din data de 07.05.2020, a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea de bran9ament se va executa subteran, in trotuar, pe o lungime de
aproximativ 2, m din domeniul public, al str. Gramont;
Man9onarea se va realiza din CDS aferenta PT 4007, din dreptul imobilului cu nr.
2A din str. Gramont, pana la imobilul cu nr. 4, ca punct final;
Bran9amentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 4;

b) Pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatatea traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau
arbori/arbu§ti plantati
mIa analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

a erior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor;
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ei executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti";
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanctionataC
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conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

d)

e)
f)

Simo Razvan MIHAILESCU
DIREQTOR EXECUTIV Adj.DI REC

d}/- (

+

&M@

(

intocmit :
Alexandru NICOLAE

Expert

B 8. MAL HID

Red: A.N./5 ex.- 07.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directh_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori in consultare.php ,
la data de . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1839178/3434

Citre : PROSPER GAZ SRL
(Bulevardul Basarabia nr.69, bI.A16A, sc.1, et.1, ap.6, sector 2, Bucure9ti)

Spre 9tiin@: Direc+ia Sewicii Publice-Sewiciul utilitali Publice 9i Implementare Sistem
Informajional Grafic- Primiria Sectorului 3

(§os. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2, sector 3, Bucure9ti)
(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1839178/27.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3434/28.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere conducta de gaze naturale 9i bran9amente pe drumul Gura c:almalui nr.56-60,
sector 3, Bucure9ti", conform C.U. nr. , va comunicam urmatoarele:

o Uv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti ;
d) Plan de coordonare rejele edilitare;

Avizele/acordurile individuale ale de+inatorilor de rejele edilitare;
aviz de traseu emis de Drirectia Servicii Publice Sector ;

1

2. Urmare verificarii pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 237m(189m domeniul public), pornind
din conducta de distributie gaze naturale PE Dn125mm RP existenta Tn carosabilul din
Drumul Gura calmatui. Punctul de legatura se va man9ona Tn dreptul proprieta Iii cu nr.
cadastral IE210889 iar lucrarile contlnua pana Tn dreptul imobilului cu nr.56-60 situat pe
Drumul Gura calmatui unde va avea capat terminal intermediar. Conducta RP PE
100SDR11 Dn90mm continua pe drumul de acces din incinta imobilului pana la casa 7
unde va avea capat terminal final

b) e traseul lucrarii 9i in vecinatate traseului lucrarii nu exista spa Iii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

e ate pe teren se emite

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r miterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujlei lucrarilor.

b) La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea

Bd. Regina Elbabeta nr. 47, cod po9tal 05CX)13, sector 5, Bucure9ti, Rom&Iia
Tel: 021 .305.55.00
http://www .pm b.ro



proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon)
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile
alveole, etc. )
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu Tia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spatiilor
veai de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteri

r

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ra4vRn MIHi\ILESCU

A/

(

B & VAL %TLB

Red: A. A./3ex.-07.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori in_consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1839319/3473 1 2. MAJ. 2];O

catre: domnul

Spre §tiinji: Primaria Sectorului 3, Directia Servicii Publice
e-mail: servicii.publice@primarie3.ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1839319/28.04.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3473/29.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii „Alimentarea cu energie electrici a imobilului situat pe
Drumul Gura Putnei, nr. 86-90, sectorul 3", conform Certificatului de urbanism nr.,
va comunicam urmatoarele

o dumneavoastri, respectiv:
a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Plan de coordonare retele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Primaria Sectorului 3, Directia Servicii Publice

2. J en din data de 30.04.2020, a traseului lucririi, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea se va executa subteran, in trotuar 9i carosabil, pe o lungime de
aproximativ 620 m, din Drumul Gura Crivalului;
Man9onarea se va realiza la PTAB 5192, din dreptul imobilului cu nr. 33-35, aflat Tn
Drumul Gura Crivatului:
Traseul executarii lucrarii va subtraversa calea de acces aferenta imobilului cu nr
33-35, din Drumul Gura Crivatului, apoi va continua prin trotuarul imobilelor cu nr.
impare, din Drumul Gura Crivalului, pana la intersectia cu Drumul Gura Putnei,
unde va strapunge trotuarul imobilelor cu nr. pare, din Drumul Gura Putnei, pana Tn
dreptul imobilului cu nr. 86-90;
Bran9amentul va fi pozat Tn dreptul imobilului cu nr. 86-90, din Drumul Gura Putnei;

b) in trotuarul imobilelor cu nr. impare, din Drumul Gura Crivatului, s-a constatat
existenta unor platbande de aliniament, de aproximativ 1 m la jime, care contin
arbori, arbu9ti 9i vegetatie spontana;
De asemenea, 'in trotuarul imobilelor cu nr. pare, din Drumul Gura Putnei, s-a
constatat existenja unei platbande de aliniament, de aproximativ 1 m latime, care
contine veqetatie spontana
Rurma analizei documenta+iei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite3

(

(

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r lterior emiterii prezentului aviz,
aveti obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea executiei lucrarilor.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013. sector 5, Bucure gi, Romania
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b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) Tn timpul executarii lucrarii aveti obligajia respectarii distan jei minime de 1 m Tntre
bransament si axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Re+ele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

d) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al 'materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.

f) in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.

g) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".

h) Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu jia lucrarii
9i pentru respectarea conditiilor din aviz
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.

i)

i)

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii
1) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

Tnscrisurilor cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

Simona POPA Razvan MIHAILESCU
DIRFC,TOR EXECUTIV Adj.

intocmit :

DUAI. ive,o Alexand,ru NICOLAE
d4{mY Expert

Red: A.N./5 ex.- 04.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB #1 -‘
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directil/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php,
pe data de .....
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1839321/3474 1 2. MAt. 2120

Citre: domnul

Spre §tiin@: Administra+ia Strazilor, e-mail: office@aspmb. ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1839321/28.04.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3474/29.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii: „Alimentarea cu energie electrici a imobilului situat pe str.
Valea Cascadelor, nr. 11 D, sectorul 6, Bucure§ti", conform Certificatului de
urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
I dumneavoastri, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru Protecjia Mediului Bucure9ti;
d) Plan de coordonare rejele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

2. r ii pe teren din data de 30.04.2020, a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) [ucrarea de bran9ament se va executa subteran, in trotuar 9i carosabil, pe o
lungime de aproximativ 68 m, din str. Valea Cascadelor;
Mansonarea se va realiza Ia PA 962, aflat Tn trotuarul imobilelor cu nr. impare, din
str. Valea Cascadelor, in dreptul proprietatii IE 207363;
Traseul executarii lucrarii va subtraversa carosabilul strazii care face legatura Tntre
str. Valea Cascadelor 9i str. Oboga, din dreptul imobilului cu nr. 12-16, al str. Valea
Cascadelor, apoi va strapunge din nou trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str.
Valea Cascadelor, pana Tn dreptul imobilului cu nr. 11 D;
Bran9amentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 11 D;

b) Pe traseul lucrarii 98 in vecinatatea traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau
arbori/arbusti plantati.
mla analizei documenta+iei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

{\

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor condi}ii:

a)

b)

r terior emiterii prezentului aviz,
aveji obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor;
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor dq
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infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'
c) Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti

d) in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau
dendrologic

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii
f) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

Tnscrisurilor cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
avlz

toaletare material

Simona POPA Razvan MIHAILESCU
DIRECTOR EXECUTIV Adj

Tntocmit :
Alexandru NICOLAE

Expert

';1

88.MAI. 'id ID

Red: A.N./5 ex.- 04.05.2020 - prezentul aviz a fast postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, la
data de ...
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1839447/3478 1 2. MAI. 2' IIO

Citre: domnul

Spre §tiin B: Administra+ia Strazilor, e-mail: office@aspmb. ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1839447/28.04.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3478/29.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii „Alimentarea cu energie electrici a imobilului situat pe str.
Cpt. Alexandru §erbinescu, nr. 75-83, sectorul I", conform Certificatului de
urbanism nr., va comunicam urmatoarele:

I dumneavoastra, respectiv:
a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Plan de coordonare retele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administratia Strazilor.

1

2. lii pe teren din data de 30.04.2020, a traseului lucririi, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea se va executa subteran, in trotuar Pi carosabil, pe o lungime de
aproximativ 70 m, din str. Cpt. Alexandru §erbanescu;
Man9onarea se va realiza Tn trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str. Cpt.
Alexandru §erbanescu, prin sistem intrare-ie9ire pe cablul de distribu jie a energiei
electrice, Tntre statia 110/20 kV Baneasa 9i T3212, aflat Tn dreptul proprietatii IE
271998:
Traseul executarii lucrarii va subtraversa calea de acces aferenta IE 271998, apoi
va strapunge din nou trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str. Cpt. Alexandru
§erbanescu, pana Tn dreptul imobilului cu nr. 75-83;
Bran9amentul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr. 75-83;

b) in dreptul proprieta+ii IE 271998 s-a constatat existenja unei platbande de
aliniament, de aproximativ 2 m lalime, care contine arbori, arbu9ti 9i vegetajie
(gazo n );
De asemenea, in trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str. Cpt. Alexandru
§erbanescu, s-a constatat existenta mai multor alveole, de aproximativ 50 cm
latime, care contin fiecare cate un arbore si veqetatie spontana.
TI urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite3

(

(

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r ulterior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
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proiectului (inclusiv plantare gazon).
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i

administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitdjilor, republicata, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) in timpul executarii lucrarii aveji obligajia respectarii distan+ei minime de 1 m Tntre
bran§ament §i axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.

e) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

f) in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.

g) Tn cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.

h) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu+ia lucrarii
9i pentru respectarea conditiilor din aviz.

i)

i)

k) in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.

I) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
m) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta Tia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz.

Razvan MIHAILESCU
DIRE(,,fOR EXECUTIV Adj.

LI
I

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

08'MAt 2320 al,_ Expert

Red: A.N./5 ex.- 04.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori in consultare .php,
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

1839692/3488

catre : E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-pentru SC ACG CONSTRUCTION&PROJECTS SRL
(Bulevardul Mircea voda nr.30, sector 3, Bucure§ti)

Spre 9tiinla:
• Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancu La nr. 7, sector I
• ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr. 44, sector 2

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1839692/29.04.2020 98 la Direc jia de
Mediu cu nr. 3488/30.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Alimentare cu energie electrica a imobilului cu IE222258 situat pe strada I.L. Caragiale nr.9,
Bucure§ti, sector 2", conform C.U. nr. , va comunicam
u rmatoarele:

I mv:
a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrajia Strazilor Bucure9ti;
f) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

avizul Ministerului Culturii nr

1

Fe lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Fucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 220m, pornind din rejeaua
aferenta PT3617 existent in trotuarul strazii Bati9tei, in dreptul imobilului cu nr.25, trasul va
continua prin trotuarul numerelor impare al strazii Bati9tei 9i pe trotuarul numerelor impare
al strazii I.L. Caragiale pana Ia o noua cutie BMPT amplasata Ia imobilul situat Ia nr. 9 pe
str. I.L. Caragiale.

b) pe traseul lucrarii 91 in vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

e ate pe teren se emite

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r mIiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
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completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este inteaisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe bmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV,
Simone-Mariana POPA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
R ICU

b tHAt mn
Red:AA./3ex.-07.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www .pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize._arbori_in_consultare/avlze_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direqia de Mediu

Nr. 1839694/3489 1 2. MAI. 2'120

Citre: domnul

Spre $tiinji: ADP 1, e-mail: secretaria@adp-sector1 .ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1839694/29.04.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3489/30.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii: „Bran9ament electric pentru imobilul situat pe intr.
Gheorghe valceanu, nr. 2, sectorul 1, Bucure9ti", conform Certificatului de
urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
o dumneavoastri, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriutehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale de+inatorilor de re+ele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 1 ;
f) Aviz emis de Ministerul Culturii cu nr.

2. Ir aseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Cucrarea de bran9ament se va executa subteran, in trotuar 9i carosabil, pe o
lungime de aproximativ 12 m, din intrarea Gheorghe valceanu;
Mansonarea se va realiza Tn trotuarul imobilelor cu nr. impare, din intr. Gheorghe
valceanu, la LEA JT existenta la limita de proprietate a imobilelor cu nr. 3 9i 5;
Traseul executarii lucrarii va subtraversa int. Gheorghe valceanu, in dreptul
imobilului cu nr. 2;
Bran§amentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 2;

b) Pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatatea traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau
arbori/arbusti plantati
mIa analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

I erior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei tucrarilor;
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare gi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti";
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C)

d)

e)
f)

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta+ia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

Simona POPA Razvan MIHAILESCU
DIRECTOR EXECUTIV Adj.

L
DIRECTO&FXECUTIV

XiufI,
(

(

intocmit :
Alexandru NICOLAE

Expert

S];

B 8.MR?IJID

Red: A.N./5 ex.- 05.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare .php, la
data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1787495/1839802/12223/3499

catre : IMPACT DEVELOPER & CONSTRUCT SA
(§oseaua Bucure9ti Ploie§ti nr. 172-176, cladirea A, et.1, Sector 1, Bucure9ti)

Spre 9tiinla:-Compania Na+ionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
B-duI luliu Maniu nr.401 A, sector 6, Bucuresti

-Administrajia strazilor
Str. Domnija Ancu Ia nr. 1, sector 1

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1787495/29.10.2019 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 12223/30.10.2019, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1839802/30.04.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 3499/30.04.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament apa potabila executat din conducta
existenti la intersec}ia dintre §oseaua de Centura cu str. Avram lancu din localitatea
Otopeni, Judejul llfov, lucrari care se executa pe teritoriul Sectorul I", conform C.U.
nr. , va comunicam urmatoarele:

’lo IV:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
plan de coordonare rejete edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
Acord prealabil de amplasare Ia drum CNAIR ;

1

2. Urmare verificarii pe teren din data de lO.02.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, bran9amentul se va lega la conducta de apa potabila
existenta DN40C)mm, caminu in care se va realiza legatura la conducta DN40C)mm este
amplasat Tn Municipiul Bucure9ti, la intersecjia dintre §oseaua de Centura cu str.Avram
lancu din ora9ul Otopeni. Conducta va subtraversa prin foraj orizontal §oseaua de Centura
pe o lungime de aprox. 70 iar caminul de bran9ament proiectat va fi situat la aprox. 2m
fata de limita de proprietate a complexului rezidential Greenfield.

b) Pe terenul situat Tntre §oseaua de Centura a Municipiului Bucure9ti 9i complexul rezidenjial
Greenfield se afla arbu9ti 9i. un arbore Tn vecinatate 9i vegeta jie sponana.

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3. e ate pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:
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in situajia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la conditii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga(ia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-#lariana POPA (

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizyqr MIH/-\ILESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1839789/3519

Citre : domnul I

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1839789/30.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3519/04.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament electric pentru imobilul situat pe str. Pluta9ilor nr.85, sector I, Bucure9ti",
conform C.U. nn , va comunicam urmatoarele:

I mv:
a) C.U. nr. 98 planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;
avizul Ministerului Culturii nr

1

2. Urmare verificarii pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) l’ucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, avand ca punct de pornire stalpul
LEA situat Tn dreptul imobilului situat Ia nr.85. BMPT va fi montat in incinta imobilului situat
la nr.85 pe str. Pluta9ilor.

b) in dreptul imobilului situat Ia nr.85 se afla o platbanda de aprox. 50cm lalime in care se afla
un arbore specia Prunus precum si vegetatie spontana
mIa analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite( 3.

AVIZ FAVORABI L
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

C)

1 Mi prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligajia respectarii distan+ei minime de 1m Tntre cablul
electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic suntetid
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raspunzatori de eventualele pagube produse la conditii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

t

DIRECTOR
Simone\M,

i DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1839731/3520 1 2. MAI. 2'120

Citre: doamna

in atentia: doamnei

Spre $tiinji: Sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti, Directia Gospodarire Locala, Biroul
Lucrari Edilitare, e-mail: contact@ps4.ro

(

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1839731/30.04.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3520/04.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii „Bran9ament de api potabila 9i racord de canalizare a
imobilului situat pe str. Gridi§tea, nr. 4, sectorul 4", conform Certificatului de
urbanism nr., va comunicam urmatoarele

o lumneavoastri, respectiv:
a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de DGL-BLE

e +aseului lucririi, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea de bran9ament se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o
lungime de aproximativ 8 m, din calea de acces a blocului nr. 2, situat Tn aleea
Huedin nr. 7, aflata Tntre imobilul nr. 4. din str. Gradistea, si PT 3229:
Conectarea la rejeaua de apa potabila se va realiza Tn carosabilul din dreptul
imobilului cu nr. 4, al str. Gradi9tea, pe latura dinspre PT 3229;
Bran9amentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu
Gradi9tea, pe latura dinspre PT 3229;
Lucrarea de racordare se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o lungime
de aproximativ 5 m, din calea de acces a blocului nr. 2, situat Tn aleea Huedin nr. 7,
aflata Tntre imobilul nr. 4, din str. Gradistea, si PT 3229;
Racordarea la rejeaua de canalizare se va realiza Tn carosabilul din dreptul
imobilului cu nr. 4, al str. Gradi9tea, pe latura dinspre PT 3229;
Racordul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr. 4, din str. Gradi9tea, pe
latura dinspre PT 3229;

b) in dreptul imobilului cu nr. 4, din str. Gradi§tea, mai exact, in trotuarul aferent scarii
de acces a proprietatii, s-a constatat existenta a doi arbori 9i vegetatie spontana;

(

nr. 4, din str.
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in apropierea traseului executarii lucrarii de bran9ament pentru apa potabila s-a
constatat existen Ia a doua alveole, care conjin arbori, arbu9ti 9i vegeta jie spontana;
De asemenea, in apropierea alveolelor mentionate anterior s-a constatat existenta
unui spajiu verde (parc) delimitat de o bordura din piatra, care con jine arbori,
arbu9ti 9i vegetajie (gazon);
in apropierea traseului executarii lucrarii de racordare la reteaua de canalizare s-a
constatat existenta unui spatiu verde, delimitat de panouri din sarma, care contine
arboR, arbu§ti si veqetatie SDontana

ma analize=iocimentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condiTii:

a llterior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon). r

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafe Tele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) in timpul executarii lucrarii aveji obligajia respectarii distan jei minime de 1,5 m
Tntre bran§amente si axul arborelui situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Re+ele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

e) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

f) in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.

g) in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.

h) in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea §i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii
9i pentru respectarea conditiilor din aviz.

i)

i)

k) in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.I
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m) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
inscrisurilor cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentulu
avlz.

Simona POPA Razvan MIHAILESCU

DIRECbqR EXECUTIV Adj .

L/X

DIRECTOR

(

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

sb
Expert

08. MAI. 2'li0

Red: A.N./5 ex.- 05.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbon_in_consultare/avize_arbori_in_consulta re.php,
pe data de ......... ..
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1839202 / 3435 /

Citre : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – office@generalmpm.ro

Spre 9tiinla: PS4 - Direc jia Gospodarire Locali - Serviciul Monitorizare §i Control - Servicii
Spajii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, er. 7, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1839202/27.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3435/28.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea de distribujie gazelor naturale 9i bran9amente pe aleea din spatele
blocului L1 nr. 10 A pe str. llie Oprea pentru nr. 24 B din str. Tudor Gociu, sector 4",
conform C.U. nr. cu prelungirea valabilita Oi pang la data de
03.04.2021, va comunicam urmatoarele:

(

1.

a)

b)
C)

d)
e)
f)

10 div:
C.U. nr. cu prelungirea valabilita Iii pana Ia data de 03.04.2021
9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de DGL sector 4.

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediutui

2. Urmare verificarii pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 34m;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn crosabilului aleii din spatele blocului L1 nr.

10 A pe str. llie Oprea, continua prin alee pana Tn dreptul caminului 9i Tl bran9eaza la
aproximativ 2m fag de limita din partea dreapta a caminului;

c) lucrarea se va executa fara afectarea veaetatiei existente Tn SDatiu verde
3. umentajiei depuse §i a aspectelor constate pe teren se emite

(

AV/Z FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

C)

a literii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1 m–1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
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d)

e)

'in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori afla Ii in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
’in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

f)

g)

h)

i)

i)
k)

1'

(

ADJUNCT,
CU

intocmit:

(

IS MAI 2820

Red:P.R./4ex.- 14.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize_arbori in consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

49 MI aiDNr. 1839209 / 3436 /

Citre : SC ANTOPREST ACTIV SRL – a : 1

Spre $tiin Ia:

• Administra jia strazilor - Sh. Domn ija Ancuja nr. 7, sector 7
• ADP Sector q - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1839209/27.04.2020 9i la Directia de
Mediu cu nr. 3436/28.04.2020, prin care soticitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Reabilitare rejea de didtribu+ie gaze naturale MP 9i RP pe str.: Bratocea, Buzdugani
Nicolae, Copilului, Dima Dumitru, Enescu Athanasie, calea Grivitei, Herman Oberth,
Leaganului, Magura Slitioarei, Pu9ca9ului, Siret, Some9ului, Sulta9ului, Tinta9ului,
Trotu9ului, Volga, sector I", conform C.U. nc , va comunicam
urmatoarele:

(

1.

a)
b)
C)

d)
e)
f)

o Mv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor:
aviz de traseu emis de ADP sector 1 .

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 13.05.2020 a traseului lucrarii conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7149m;
b) lucrarea se va executa in carosabilul 9i trotuarul str.: Bratocea, Constantin Buzdugan,

Copilului, Dima Dumitru, Enescu Athanasie, calea Grivitei, Herman Oberth, Leaganului,
Magura slatioarei, Pu9ca9ului, Siret, Some9ului, Sulta9ului, Tinta9ului, Trotu9ului, Volga;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn alianiament/spatiu verde bloc
9i parcule! din vecinatatea traseului lucrarii.

(

3. e ate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

a niterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de lm–1 .5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. Av6nd in
vedere ca noua conducta este din polietilena se poate modela u§or astfel Tncat sa se
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respecte prevederile SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori afla Ii in vecinatatea traseului lucrarii, veti avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obliga jia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului .
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

Exp. Roxana PAF}ASCA
intocmit=

IS MAI. 2020

Red:P.R./4ex.- 14.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
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T\J:all I l: i ,
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

i9 MAL 2&o
Nr. 1839446 / 3477 /

catre : SC ELECTROTEST SRL – prin dl.
Str. Turda nr. 127, bl. 2, ap. 37, sector 1

Spre 9tiin Ia: Administratia Domeniului Public $i Dezvoltare Urbana Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1839446/24.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3477/29.04.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentare cu energie electrica a imobilului situat pe str. Drajna nr. 3 A, sector 6", conform
C.U. nr. , va comunicam urmatoarele:

r 1.

a)
b)
C)

d)
e)

I pectiv:
C.U. nr. g planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
aviz emis de ADPDU sector 6.

pentru Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 100m;
b) lucrarea se va executa din cablul existent in trotuarul nr. impare aI str. Drajna, continua prin

trotuarul nr. impare aI str. Drajna, pana la noul PT situat Tn dreapta proprieta Iii;
c) lucrarea se va executa fara afectarea arborilor existen Ii in vecinatatea noului PT.

3. e te pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

(

a)

b)

C)

a niterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distanjei minime de 1 m–1.5m Tntre
cablul electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se

d)

e
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constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului .
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor veai. Astfel este intenisa betonarea spajilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea §i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

intocmit:

r

1 5. MAI 2azQ

Red:P.R./4ex.- 14.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/insthutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.PhP , pe data de .. .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1839835 / 3517 / 232{}

Citre : SC ROMALTER MFC SRL - Calea 13Septembrie nr. 166 B, sector 5

Spre 9tiinla: ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1839835/30.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3517/04.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere rejea de distribu+ie a gazelor naturale 9i bran9amente (in viitor MP) pe str.
Atlejilor 9i str. Valea Jiului nr. 3-5, sector 2", conform C.U. nr. , va
comunicam urmatoarele:
FII div:

a) C.U. nr. g planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de

Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificirii pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 98m;
b) lucrarea se va executa din conduct existenta Tn carosabilul str. . Atletilor, apoi prin

carosabilul str. Atlejilor, prin carosabilul str. Valea Jiului, pana la aproximativ 0,5m faIa de
limita din partea dreapta a proprieta Iii;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi 9i arbori/arbu9ti
lantati, exista veqetatie SDontana

e te pe teren se emite

Agenjia pentru Protec jia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABI L
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a literii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si

a)

b)

(

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrotogic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

C)

intocmit=
RASCA

/

Zola
Hari in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1840689 / 3620 (1833385/2314) / tg Mai al
Citre - SC APA NOVA SA – prin d-na ‘
Str 2

Spre 9tiin W: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata ta P.M.B. cu nr. 1833385/06.03.2020 9i la Directia de
Mediu cu nr. 2314/09.03.2020, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1840689/06.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3620/06.05.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Execu+ie bran9ament de apa potabila 9i racord de
canalizare Dentru imobilul situat pe bd. Bucure9tii Noi nr. 166 C, sector I", conform C.U.
nr. I, va comunicam urmatoarele:

( 1.

a)
b)
C)

d)
e)
f)

Ta IV:
C.U. nr. ) §i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti ;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de ADP sector 1 :
avizul Ministerului Culturii nr.

I emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrarii conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m bran9ament + 13m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente Tn carosabilul str. Episcopul Vulcan, pana

la aproximaitv 3m 9i 85m fata de limita din partea dreapta a proprietatii;
c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn aliniament.

3. e te pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Condi+lonat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a literii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distantei minime de lm–1 .5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic suntetid
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raspunzatori de eventualele pagube produse la condilii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori afla Ii in vecinatatea traseului lucrarii, veti avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obtigatia sa nu diminueze
suprafe+ele spajiilor verzi. Astfel este intenisa betonarea spajilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti".
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanctionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea §i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documenta+ia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

DIRECT_O_R EXECUTIV ADJUNCT,
\ILES'CU

£§§
d

W.T
intocmit=

Exp. Roxana PARASCA

(

1 5. MAI 2020

Red:P.R./4ex.- 14.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize arbori in consultare.php . pe data de ... ..
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1840558 / 3628(1831 418/2072) / /g MAI 2a20
catre : Dl. _.
Str.

F

Spre 9tiinla: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancu La nr. 7, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1831418/02.03.2020 9i la
Direc jia de Mediu cu nr. 2072/03.03.2020, completata cu documenta jia Tnregistrata la
P.M.B. cu nr. 1840558/06.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 3628/07.05.2020, prin
care solicita li avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Bran§ament de apa 9i
racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Avionului nr. 34, sector I",
conform C.U. nr. , va comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

a)
b)
C)

d)
e)

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 13.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m bran9ament + 10m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente Tn carosabilul str. Avionului, pang

la aproximativ 1m 9i 4m fata de limita din partea dreapta a proprieta Iii;
c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi 9i

arbori/arbu9ti plantaji .

(

3. I onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

a or emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti".
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Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic

cfRn£:c£rVlnetntLTapocn;Sb:i £ennst£Fuir7jl £T;t££7;re9;' g:eazc£li?£Fu:
Beneftciarul gi proie
Tnscrisurilor cuprinse
avlz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

gD
r>

(

1 S. HAL 2tIlt!

Red:P.R./4ex.- 14.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1841230/3698

Citre : ERBA§U EDIL CONSTRUCT SA- pentru SC ENGIE ROMANIA SA
(Bulevardul Uverturii nr.194-200, sector 6, Bucure§ti)
t = n n e =A

Spre 9tiin Ia: Administratia Domeniului Public §i Dezvoltare Urbana Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

{

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1841230/08.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3698/11.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere de gaze naturale fi bran9amente pe strada Fortunei 9i aleea de acces fari
denumire , Sector 6, Bucure9ti", conform C.U. nr. , va comunicam
urmatoarele:

I dv:
a) C.U. nr. . 9i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Plan de coordonare rejele edilitare;
d) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
aviz de traseu emis de ADPDU S6

1

2. Urmare verificarii pe teren din data de 13.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 38m(35+3), pornind din conducta de
gaze naturale PE100SDR11DN125mm existenta Tn carosabilul strazii Fortuna, traseul
continua pe aleea de acces (macadam) pana Tn dreptul imobilului situat Ia nr.9A unde va fi
si CT

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

.(
b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti

llantati

I ate pe teren se emite3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

I literii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
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alveole, etc. )
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 98
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
veni de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

(

intocmit:

Exp. Anca Alp#andru

(

1 5. MAI. 20211

Red:AA./3ex.-14.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directti/directia mediu/avize arbori in consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1841305/3699 lg MAL zag

catre : EMGAZ CONSTRUCT SRL
(Strada Armeni§ nr.2, Sector 3, Bucure9ti)

office@.emqaz.ro

Spre 9tiin D: Administra jia strazilor - Sh Domnija Ancu{a nr 7, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.1841305/08.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3699/11.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament de api pentru imobilul situat pe 9oseaua Gheorghe lonescu Sise9ti nr.57A,
sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr , va comunicam
urmatoarele:

(

1. 'I mv:
a) C.U. nr 9i planuri anexe;
b) memoriul tehnic:
c) clasarea Notificarii nr. 23049/04.12.2019 emisa de Agenjia pentru Protec jia Mediului

Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucure§ti;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 13.05.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, avand ca punct de pornire conducta
de apa potabila De180mm PEHD existenta pe 9oseaua Gheorghe lonescu Sise9ti iar
caminul de bran9ament se va amplasa la intrarea pe drumul de servitute,

b) in trotuarul numerelor pare al 9os. Gh. lonescu Sise9ti exista arbori Tn alveole. De
asemenea Tn proximitatea lucrarilor, pe trotuarul din dreptul drumului de servitute se afla 2
arbori tineri Tn alveola
e te pe teren se emite(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

C)

a Mrii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari ave Ii obliga+ia respectarii distan jei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condi+ii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantulut sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor $i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

Bd. Regina Elbabeta nr. 47, cod po9tal 05CX)13. sector 5, Bucure gti, Rom&Iia
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d)

e)

dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunte li
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 lunt de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, vel avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora
La finalizarea lucrarilor aveti obliga jia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se spectfica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

f)

g)

h)

i)

i)
(

ADJUNCT,

intocmit :
(

1 S MAr. 2026

Red: AA./3ex.-14.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1841408/3720
++ MAL 2020

Citre : ERBA§U EDIL CONSTRUCT SA- pentru SC ENGIE ROMANIA SA
(Bulevardul Uverturii nr.194-200, sector 6, Bucure9ti)

Spre 9tiin@:PS5 - Direc jia Generala Operajiuni - Sewiciul Administrare Spajii Verzi
§i Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1841408/11.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3720/12.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere conducta de gaze naturale 9i bran9amente pe intrarea Cobadin nr.9, sector 5,
Bucure9ti", conform C.U. nr , va comunicam urmatoarele:

'lo dv:1

a) C.U. nr. g planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
Plan de coordonare rejele edilitare;
Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de retele edilitare;
Acord emis de catre Primaria Sectorului 5/ ADP S5;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 13.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 24m (24+2m Br.), pornind o extindere din
conducta RP PE 100SDR11 Dn90mm existetna Tn carosabilul de pe Intrarea Cobadin, de la
punctul de racordare situat Tn apropierea imobilului sttuat Ia nr.5 pang in dreptul imobilului
situat Ia nr,9 unde va avea cap terminal. Bran9amentul proiectat va avea o lungime de 2m.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

e te pe teren se emite

/

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

I r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jta solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea $i
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administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor veni (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazut execujlei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea

;tT:odr:l:;eda£ prt::it::i:[eju::ip:;FuTu:l:cuyecgrtSr.I or e in rastructura te nICo-edilitare 9i
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui ave nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteri

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rd/ygtI MWHLESCU

J+&\ <D a:\

IEg Z..,J

&
E-

a +
a

(

intocmit

Exp. Anca Alexpndru

(

1 5, MAJ. 2028

Red:AA./3ex.-14.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ... . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1813335/1 84057#53/3598 ] }.HAI #20

Citre:

in atentia:

Spre §tiin Ii: ADP sector 2, e-mail: office@adp2-bucuresti.ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1813335/16.01.2020 9i la
Direcjia de Mediu cu nr. 453/17.01.2020, completata cu documenta jia Tnregistrata la PMB cu nr.
1840573/06.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 3598/06.05.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Execujie bran9ament de api potabila pentru imobilul
situat pe str. Pancota, nr. 7, bl. 13, sc. 2, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr.,
va comunicam urmatoarele
FII leavoastrd, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. §i planuri anexe;
b) Memoriultehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de rejele edilitare;
e) Avizul favorabil emts de ADP sector 2.

2. Urmare verificirii pe teren din data de 20.01.2020, a traseului lucririi, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o lungime de aproximativ 19 m,
avand ca punct de bran9are reteaua de distribujie a apei potabile, aflata Tn dreptul
imobilului cu nr. 13, sc. 2. din str. Magnoliei;
Bran9amentul va fi pozat Tn dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 2;

b) in dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 2, s-a constatat existenta unei gradini, de aproximativ 3
m latime, care contine arbori, arbu9ti 9i vegeta jie (gazon
e Istate pe teren se emite

r

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

t r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc. )
in timpul executarii lucrarii aveti obligatia respectarii distantei minime de 1,5 m Tntre
bran9ament §i axul arborelui situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al

d)

e)
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti",
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.

R

DIR

(

Tntocmit :
Alexandru NICOLAE

ef SAA

22. MAI. 2020

Red: A.N./5 ex.- 18.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php ,
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
V b

Direcjia de Mediu

Nr. 1835428/1 843059/2618/3982 27. MAL 2028

Citre:

Spre 9tiinji: Direc jia Gospodarire Locala - Sewiciul Monitorizare 9i Control - Servicii

Spa Iii Verzi, sectorul 4, e-mail: contact@ps4.ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1835428/25.03.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 2618/27.03.2020, completata cu documentatia Tnregistrata la
PMB cu nr. 1843059/15.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 3982/18.05.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de api potabili 9i
racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Acjiunii, nr. 99, sectorul 4",
conform Certificatului de urbanism nr., va comunicam urmatoarele
I dumneavoastra, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de de DGL – SMC – SSV, sector 4;
f) Aviz emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale cu nr

2. irii pe teren din data de 29.0c
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea de bran9ament se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o
lungime de aproximativ 9 m, din str. Actiunii;
Conectarea la rejeaua de distribu jie a apei potabile se va realiza Tn dreptul
imobilului cu nr. 99, din str. Actiunii;
Bran9amentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 99;
Lucrarea de racordare se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o lungime
de aproximativ 7 m, din str. Actiunii;
Conectarea la rejeaua de canalizare se va realiza Tn dreptul imobilului cu nr. 99;
Racordul va fi pozat in dreptul imobilului cu nr. 99;

b) in dreptul imobilului cu nr. 99, din str. Actiunii, s-a constatat existenta mai multor
alveole de aproximativ 60 cm latime, care contin arbori si veqetatie spontana
ma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(’

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

I terior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile
i completarile ulterioare, persoanele fizice §i juridice au obligatia sa nu diminueze
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suprafetele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) in timpul executarii lucrarii aveti obligajia respectarii distanjei minime de 1,5 m
Tntre bransamente si axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Re+ele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

d) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.

f) in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.

g) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".

h) Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii
9i pentru respectarea conditiilor din aviz
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.

i)

i)

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
I) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

ILESCU
CUTIV Adj

(

+

eDM@

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

_,,I t §ef SAA
22. MAr, 2020

Red: A.N./5 ex.- 19.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php,
pe data de ...
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1835686/1 843257/2648/3979
27 MAI 2028

Citre :
e-mail:

Spre §tiinji: Administra+ia Strazilor, e-mail: office@aspmb. ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1835686/27.03.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 2648/27.03.2020, completata cu documentatia Tnregistrata la
PMB cu nr. 1843257/15.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3979/18.05.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Execujie bran9ament gaze
naturale pentru imobilul situat pe str. Petru Rare9, nr. 15, sectorul 1, Bucure§ti",
conform Certificatului de urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
o lumneavoastri , respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. Pi planuri anexe;
b) Memoriu tehnic:
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administratia Strazilor

2. r ii pe teren din data de 24.04.2020, a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea de bran9ament se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o
lungime de aproximativ 12 m, din str. Petru Rare9;
Punctul de cuplare la rejeaua de distributie a gazelor naturale va fi in dreptul
imobilului nr. 15, din str. Petru Rares;
Bran9amentul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr. 15;

b) Pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatatea traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau
arbori/arbu§ti plantati.

mIa analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

a brior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea executiei lucrarilor;
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti";
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de

C)
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protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
Beneficiarul §i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea §i exactitatea
'inscrisurilor cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

d)

e)
f)

'Fntocmit :
Alexandru NICOLAE

Sef SAA

22 MAr, 2020

Red: A.N./5 ex.- 18.05.2020- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, la
data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, c(xi po$taI 050013. sector 5. Bucure$ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr- 1841058/3700 ? 7 Mar 7020

Citre : SC PACEGO CONSTRUCT SRL
(Str. Patlaginei nr. 18, sector 3, Bucure9ti)

contact@.paceqo. ro

Spre PS4 - Direc jia Gospodarire Locala - Sewiciul Monitorizare ei Control - Sewicii
Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1841058/08.05.2020 9i la Directia de
Mediu cu nr. 3700/1 1.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere conducta de gaze naturale si bransamente pe strada Orgu Tanase 9i pe
proprietatea cu IE 220820, sector 4, Bucure;ti", conform C.U. nr. din

va comunicam urmatoarele
In baza informajiilor din documenta jia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Plan de coordonare retele edilitare
d) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

Bucure9ti;
e) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Direc+ia Gospodarire Locala Sector 4;

avizul Primaria Sector 4
> Ii lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 162m, pornind din conducta de
gaze naturale GN RP PE 100SDR11 existenta Tn carosabilul Strazii Orgu Tanase. Punctul
de cuplare se va executa Tn apropierea imobilului situat Ia nr. 7 pe str. Orgu Tanase iar
traseul de extindere conducta va continua pana Tn dreptul imobilului situat Ia nr. 15, unde
va fi CTI . Lucrarea de bran9ament 9i CT2 se vor executa pe drum proprietate privata.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

e te pe teren se emite

1.

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:
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in situajia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor veni. Astfel este interzisa betonarea spatilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

r
ADJUNCT,

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE

\

'intocmit,

22 MAI. 2020

Red:AA/3ex.-21.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ..
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1841328/3723 27, MAt. 2020

Citre : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA
(Bulevardul Uverturii nr. 194-200, sector 6, Bucure9ti)
edil©jerbasu .ro

Spre 9tiin Ia: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

PS5 - Direc jia Generala Operajiuni - Serviciul Administrare Spajii Verzi ei
Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1841328/11.05.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 3723/12.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere conducta gaze naturale 9i bran9amente pe str. Anghel Alexandru(subtraversare)
gi pe Intrarea Ojogului 6A, Sector 5, Bucure9ti", conform C.U. nr.

, va comunicam urmatoarele:

1.

f)

'll dv:
a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic:
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

aviz de traseu emis de Administra jia Strazilor Bucure9ti;
avizul emis de ADP sector 5;

2. Urmare verificirii pe teren din data de 19.05.2020 a traseului lucrarii conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totala de 63m, avand ca punct de pornire
conducta de gaze naturale RP PE100SDR11 existenta Tn carosabilul strazii Anghel
Alexandru. Noua conducta va fi montata subteran (subtraversare) prin carosabilul str.
Anghel Alexandru 9i continua prin carosabilul strazii Intrarea Ojogului pana Tn dreptul
imobilului situat Ia nr.6A pe str. Intrarea Ojogului unde va avea CT, lungimea totala a
conductei propuse va fi de 58m. Bran9amentul cu lungimea de 5m va fi montat la limita din
dreapta a proprietatii.

b) in trotuarul numerelor pare al Intrarii Ojogului se afla platbande Tntrerupte cu vegetatie
spontana, arbori 9i arbu9ti. in apropierea lucrarilor de bran9ament, in dreptul imobilului
situat Ia nr. 6A se afla platbanda cu arbori, flori ornamentale 9i vegeta+ie spontana.

emisa de AgenDa pentru Protecjia Mediului

(

3. e te pe teren se emite
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AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a) 1 Mi prezentului aviz, aveji
obliga jia solicttarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului tucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amptasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in

b)

C)

d) cazul Tn care este sec+ionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteji
rdspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spa+iului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul execujiet proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,

de infrastructura (tehnico-edilitare 9i

e)

f)

g) r

h)

autorizarea. coordonarea si executia lucrarilor
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".

i) Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu jia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz

bLinkta_za acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
ai)i?\uFMRut aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

}h
-CUTIV ADJUNCT,
ESCU

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI.
Alexandru NICOLAE

A
'intocmit,
Anca Alexandru22 MAI, 2020

Red:AA/3ex.-21.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1841 324/3724 2 7. MAI @@

catre: SC Erba9u Edil Construct SA, e-mail: edil©2erbasu.ro

Spre 9tiin U: Administrajia Strazilor, e-mail: office@aspmb.ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1841 324/1 1.05.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 3724/12.05.2020, prin care solicita li avizul de specialitate
privind executarea lucrarii „Extindere conductS gaze naturale 9i bran9amente pentru
imobilul situat pe int. Movilelor, nr. 8, sectorul 6", conform Certificatului de
urbanism nr., va comunicam urmatoarele:

I e dumneavoastra, respectiv:1

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administratia Strazilor

2. –ii pe teren din data de 20.05.2020, a traseului lucririi, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea de extindere a retelei de gaze naturale se va executa subteran, pe o
lungime de aproximativ 84 m;
Conectarea la retea se va realiza Tn carosabilul str. Margelelor, la intersectia cu int.
Movilelor;
Traseul executarii lucrarii va continua pe latura din dreapta a drumului neasfaltat al
int. Movilelor, pana Tn dreptul imobilului cu nr. 8;
Lucrarea de bran9are se va realiza din extinderea re+elei de distribu jie a gazelor
naturale executata, cu o lungime de aproximativ 2 m, din int. Movilelor;
Conectarea se va realiza Tn dreptul imobilului cu nr. 8, din int. Movilelor;
Bran9amentul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr. 8, din int. Movilelor;

b) Pe traseul executarii lucrarii, din int. Movilelor, s-a constatat existenta unor arbori gi
vegetatie spontana
TI ana analizei documenta+iei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite3

(

(

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

a lterior emiterii prezentului aviz,
aveji obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande,
astile, alveole, etc.
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c) in timpul executarii lucrarii aveti obliga jia respectarii distan jei minime de 1,5 m
'intre conducta/bransament si axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii,
conform prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de
amplasare.

d) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.

f) in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.

g) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai 'insotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
’'Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".

h) Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii
9i pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.

i)

i)

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
I) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

Tnscrisurilor cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
avlz

r

(

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

?#„;““'"22 MAI RFiD

Red: A.N./5 ex.- 22.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/dlrectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php,
pe data de .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1842135/3767
? 7 MAI 2020

catre: doamna

'in atentia: doamnei

Spre $tiinji: ADP 1, e-mail: secretariat@adp-sector1 .ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1842135/12.05.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 3767/13.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii: „Bran9ament apa pentru imobilul situat pe str.
Promoroaci, nr. 6, sectorul 1, Bucure9ti", conform Certificatului de urbanism nr., va
comunicam urmatoarele
I dumneavoastrg, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 1

2. ) #aseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea de bran9ament se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o
lungime de aproximativ 3 m, din str. Bilciure9ti;
Conectarea la rejeaua de apa potabila se va realiza Tn dreptul imobilului cu nr. 6,
din str. Promoroaca, pe latura din str. Bilciure9ti;
Bran9amentul va fi pozat la limita din dreapta a
Promoroaca, pe latura din str. Bilciure9ti;

b) Pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatatea traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau
arbori/arbu§ti plantati
mIa analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

imobilului CU nr. 6, din str.

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

a erior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor;
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate in Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea §i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti";
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanctionataC

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucure$1, Romania
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conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
inscrisurilor cuprinse in documenta Tia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

d)

e)
f)

Tntocmit: ,
Alexandru NICOLAE '

Sef SAA

,Lr

22 MAI. 2020

Red: A.N./5 ex.- 21.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, la
data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1841897/3770
27. MAJ. lao,

Cdfre : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL
(Str. Ghioceilor nr.20, Jud. llfov, comuna Dragomire§ti, sat Zurbaua)

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1841897/12.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3770/13.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament de api potabila 9i racord canalizare pentru imobilul situat pe str. Daniel
Danielopolu nr. 38-40, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr. din

, va comunicam urmatoarele:(

1. 10 Mv:
a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 20.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea de bran9ament de apa potabila se va executa subteran, pe o lungime de 6m 9i se
va racorda la conducta publica de apa potabila aflata Tn carosabilul strazii Daniel
Danielopolu. Racordul de canalizare va avea o lungime de 15m 9i se va man9ona Tn
rejeaua de canalizare existenta Tn trotuarul str. Daniel Danielopolu. Bran9amentul de apa
potabila precum 9i racordul de canalizare se vor executa la limita din drepta a proprieta Iii,
spre imobilele numerelor crescatoare.

b) Pe trotuarul numerelor pare se afla plantbande de aprox. 50 cm lalime in care se regasesc
arbori. De asemenea, pe trotuarul opus, unde se afla reteaua de canalizare existenta, s-a
constatat existen ja unei platbande neTntrerupte Tn care sunt plantaji arbori specia platan.
Precizam faptul ca in proximitatea lucrarilor se afla 9i spa+iul verde amenajat(arbori, gazon,
arbu9ti) situat intre Str. Nicolae G. Caramfil 9i str. Daniel Danielopolu

(

3. 1 te pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

C

I aerii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conducta electric si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare .
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
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utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare

in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteD nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veti avea
obligajia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor ave Ii obliqa+ia refacerii spa+iului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/qazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reqlementarea 9i
administrarea spatiilor veai din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliqatia sa nu diminueze
suprafe+ele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execu+iei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de avizul Ministerului Culturii 9i Identitalii
Nationale
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

f)

g)

h)

(

i)

i)

k)
1)

rn

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

(

Tntocmit,
Anca Alexan.

FI22. MAr 71120

Red:AA/3ex.-21.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori_in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1841094/3789 ? 7 MAI 2412@

catre: doamna
e-mail:

Spre §tiinji: ADP Sector 1 , e-mail: secretariat@adp-sector1 .ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1841094/08.05.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 3789/13.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii „Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str.
Neajlovului, nr. 100, sectorul I", conform Certificatului de urbanism nr., va
comunicam urmatoarele:
o dumneavoastri, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de AgenDa pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP Sector 1 ;
f) Aviz emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale cu nr

Ftarii pe teren din data de 20.05.2020, a traseului lucrarii, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o lungime de
aproximativ 5 m, avand ca punct de conectare reteaua de distributie a gazelor
naturale, aflata Tn dreptul imobilului cu nr. 100, din str. Neajlovului;
Bran9amentul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr. 100;

b) in apropierea traseului executarii lucrarii, in dreptul imobilului cu nr. 100, mai exact,
in trotuarul imobilelor cu nr. impare din str. Neajlovului, s-a constatat existenta unei
platbande de aliniament, de aproximativ 120 cm latime, care contin arbori §i
vegetatie (gazon).
De asemenea, in trotuarul din dreptul imobilelor cu nr. 100 si 102 din str.
Neajlovului s-a constatat existenta unei platbande de aliniament, de aproximativ 60
cm latime, care contine cinci arbori ornamentali si veqetatie spontana
mlrma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
CondiTionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

C)

a erior emiterii prezentului aviz,
aveji obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republican, cu modificarile
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9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

d) in timpul executarii lucrarii aveti obligatia respectarii distantei minime de 1,5 m
Tntre bransament si axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.

e) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.

f)

g) in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.

h) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionatai)
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrariii)
9i pentru respectarea conditiilor din aviz.

k) in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau
dendrologic.

I) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
m) Beneficiarul §i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

toaletare material

22 HAt ?ll 76 Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

a ) . §ef SAA

Red: A.N./5 ex.- 21.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/pdmaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbod_in_consultare.php,
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1843550/3800
27. MAI. 2020

Citre : SERVICIUL DE PAZi\ SI PROTECTIE
(Bulevardul Geniului nr.42B, sector 6, Bucure§ti)

Spre 9tiin A: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

Administratia Domeniului Public §i Dezvoltare Urbana Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1843550/18.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3800/13.05.2020, prin care solicita li avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere re}ea publica de api potabila 9i execujie bran9ament de api potabili pentru
corpul C1 al imobilului situat la adresa Bd. Timi9oara nr.2-4, sector 6, Bucure9ti", conform
C.U. nc , va comunicam urmatoarele
o nctiv:

a) C.U. nr 9i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucure§ti;

aviz de traseu ADPDU S6
2. Urmare verificarii pe teren din data de 20.05.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea de extindere conducta se va executa subteran, pe o lungime de 112m, avand ca
punct de pornire conducta de apa potabila Dn 250mm OL aflata Tn carosabilul aleii din
spatele blocurilor B5 9i G4, blocuri aflate vis-a-vis de imobilul situat pe Bd. Timi9oara nr.2-
4. Lucarile vor subtraversa bulevardul Timi9oara pe o lungime de 30m.
Bran9amentul de apa va avea o lungime de 11m 9i se va racorda la conducta publica de
apa potabila nou proiectata.

b) Pe aleea din spatele blocurilor B5 9i G4, in gradinile blocurilor menjionate se afla vegetatie,
arbori, arbu9ti, gazon(iarba) 9i vegetajie spontana. De asemenea, in trotuarul situat Tn faja
imobilului de la nr. 2-4 pe bd. Timi9oara, se afla arbori in alveola 9i zone verzi amenajate
ce contin arbori si arbustt

e ate pe teren se emite

emisa de Agenjia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

I miterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
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in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conduca si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehno logie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranlrea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunte Ti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori afla Ii in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu§irea acestora
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
'in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-
edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

r

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

(

+

\{ faM he
pl

'intocm it ,

22 MAI ?no

Red: AA/3ex.-21.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www .pmb.e .php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1815443/1 844202/803/4055
27. MAI 2020

Citre: domnul

Spre §tiin@: PS4 - Direc jia Gospodarire Locala - Serviciul Monitorizare 9i Control -
Servicii Spajii Verzi, e-mail: contact@ps4.ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1815443/21.01.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 803/22.01.2020, completata cu documentajia Tnregistrata la
PMB cu nr. 1844202/19.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4055/20.05.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Alimentarea cu energie
electrici pentru imobilul situat pe Drumul Binelui, nr. 250, sectorul 4, Bucure9ti",
conform Certificatului de urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
I lumneavoastri, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriultehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de PS4

2. Urmare verificirii pe teren din data de 20.05.2020, a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea de bran9ament se va executa subteran, in carosabilul neasfaltat din
Drumului Binelui, pe o lungime de aproximativ 70 m;
Man§onarea se va realiza Ia CS 244, in dreptul imobilului cu nr. 246 din Drumul
Binelui, apoi va continua prin carosabilul din deptul imobilelor cu nr. pare, pana la
nr. 250, din Drumul Binelui, ca punct final;
Bran9amentul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr. 250, din Drumul
Binelui;

b) Pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatatea traseutui lucrarii nu exista spatii verzi sau
arbori/arbusti plantati.
mIa analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

I erior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor;
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti";
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C)

d)

e)
f)

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
inscrisurilor cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

(

Tntocmit :
Alexandru NICOLAE

Sef SAA

22 MAI 2020

Red: A.N./5 ex.- 21.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consulta re.php ,
la data de .........
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1836298/1 844231/2709/4056

Citre: domnului

Spre §tiin B: Administra jia Strazilor, e-mail: office@aspmb.ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1836298/01.04.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 2709/02.04.2020, completata cu documentajia Tnregistrata la
PMB cu nr. 1844231/19.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4056/20.05.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Deviere rejele electrice ei
reamplasare PT in vederea eliberirii amplasamentului din str. Sergent Nuju Ion, nr.
44, sectorul 5", conform Certificatului de urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
I e dumneavoastri, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriultehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru Protecjia Mlediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de rejele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administratia Strazilor.

2. ii pe teren din da
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, in trotuar 9i carosabil, pe o lungime de
aproximativ 75 m, avand ca punct de man9onare PT 379 din reteaua de distributie
a energiei electrice, aflat Tn trotuarul imobilelor pare, din dreptul imobilului cu nr. 69,
al str. Sergent Nu+u Ion;
Traseul executarii lucrarii va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. pare, din str.
Sergent NuIu Ion, pana in dreptul imobilului cu nr. 44, unde va fi reamplasat PT
379
Bran9amentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 44;

b) Pe traseul executarii lucrarii, in trotuarul imobilelor cu nr. pare, din str. Sergent Nutu
Ion, s-a constatat existenta unei platbande de aliniament, de aproximativ 2 m
lalime, care contine arbori, arbu9ti 9i vegetatie spontana;
De asemenea, in vecinatatea traseului executarii lucrarii, din str. Sergent Nutu Ion,
mai exact, la limita din dreapta a proprietalii imobilului cu nr. 44, s-a constatat
existenja unei platbande de aliniament de aproximativ 4 m lalime, care con jine
arbori si arbusti
nrma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

r ulterior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea $i
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administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) in timpul executarii lucrarii aveti obligatia respectarii distantei minime de 1 m Tntre
bransament si axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

d) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.

f) in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.

g) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea gi executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".

h) Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii
9i pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare material
dendrologic.

i)

i)

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
I) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului
avlz

Razvan MIHAILESCU
ECUTIV Adj.DIRE-
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Tntocmit :
Alexandru NICOLAE

ef SAA

27, MAI. 2020
Red: A.N./5 ex.- 25.05.2020 - prezentut aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori in_consultare/avize arbori in consultare.php,
pe data de ........
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1836496/1845235/2712/4277 OZ IUN. 2$7

Citre: SC Melprest SRL, e-mail: office@melprest.ro

Spre §tiin Ii: Administratia Domeniului Public 9i Dezvoltare Urbana, sector 6, Intr. Av. Lt.
Caranda Ghe, nr. 9, sect. 6

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1836496/01.04.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 2712/02.04.2020, completata cu documentatia Tnregistrata la
PMB cu nr. 1845235/22.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4277/25.05.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Extindere conducti gaze
naturale 9i bran9amente pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Ranetti, nr. 5-7,
sectorul 6, Bucure9ti", conform Certificatului de urbanism nr., va comunicam
urmatoarele
I de dumneavoastri, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Plan coordonare retele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP si DU sector 6.

2. –cirii pe teren din data de 21.04.2020, a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea de extindere a conductei de gaze naturale se va executa subteran, in
carosabil, pe o lungime de aproximativ 69 m, din str. Gheorghe Ranetti;
Conectarea se va realiza Tn dreptul imobilului cu nr. 25, din str. Gheorghe Ranetti;
Din extinderea conductei de gaze naturale se va executa un bran9ament de
aproximativ 12 m;
Bran9amentul va fi pozat Tn dreptul imobilului cu nr. 5-7, din str. Gheorghe Ranetti;

b) Pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatatea traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau
arbori/arbusti plantati
mIa analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite3

(

(

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

a lterior emiterii prezentului aviz,
aveji obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor;
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare §i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti";
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C)

d)

e)
f)

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii
Beneficiarul §i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
'inscrisurilor cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
avlz

intocm it:
Alexandru NICOLAE

, Sef SAA
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Red: A.N./5 ex.- 25.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1841 321/3721 IUN. ZB28'

Citre: SC Erbasu Edil Construct SA. e-mail: edii@erbasu.ro

Spre §tiin B: Administrajia Strazilor, e-mail: office@aspmb.ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1841321/1 1.05.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3721/12.05.2020, prin care solicita li avizul de specialitate
privind executarea lucrarii: „Extindere conducti gaze naturale 9i bran9amente pentru
imobilul situat pe Drumul Nefliului, nr. 37 K, sectorul 5, Bucure9ti", conform
Certificatului de urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
o e dumneavoastri, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

2. Iii pe teren din data de 21.05.2020, a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea de extindere a rejelei de distribu jie a gazelor naturale se va executa
subteran, in carosabil, pe o lungime de aproximativ 32 m, din Drumul Nefliului;
Conectarea se va realiza la intersectia Drumului Nefliului cu sos. Bucuresti-
Magurele, apoi traseul executarii lucrarii va continua prin carosabilul Drumului
Nefliului, pana Tn dreptul imobilului cu nr. 37 K;
Lucrarea de bran9are se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, in dreptul
imobilului cu nr. 37 K, din Drumul Nefliului;
Conectarea se va realiza la conducta existenta Tn urma extinderii rejelei de gaze
naturale, din dreptul imobilului cu nr. 37 K;
Bran9amentul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr. 37 K, din Drumul
Nefliului;

b) Pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatatea traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau
arbori/arbusti plantati .
mIa analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

a terior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor;
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friquros, conform
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celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
Tnscrisurilor cuprinse in documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
avlz

Razvan MIHAILESCU

Tntocmit :
Alexandru NICOLAE

gt~;”=""

Red: A.N./5 ex.- 27.05.2020- prezentul aviz a fast postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/insHtutii/primaria/direcHI/directia_mediu/avke_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consuitare.php, la
data de ...........11.. MAI 2020
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1841320/3722 0 2. IUN. 202F:

catre: SC Erbasu Edil Construct SA. e-mail: edil@erbasu.ro

Spre §tiin Ii: ADP 5, e-mail: adp@ sector5. ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1841320/1 1 .05.2020
§i la Direc jia de Mediu cu nr. 3722/12.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii: „Extindere conducti gaze naturale 9i bran9amente pentru
imobilul situat pe str. Dealul Cotmeana, nr. 47 B, sectorul 5, Bucure§ti", conform
Certificatului de urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
n'n baza informajiilor din documentajia depusi de dumneavoastra, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic:
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 5.

2. l3 nului lucririi conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea de extindere a retelei de distribujie a gazelor naturale se va executa
subteran, in carosabilul str. Dealul Cotmeana, pe o lungime de aproximativ 26 m;
Conectarea se va realiza Tn dreptul imobilului cu nr. 49 A, din str. Dealul Cotmeana,
apoi traseul executarii lucrarii va continua pana Tn dreptul imobilului cu nr. 47 B, ca
punct final;
Lucrarea de bran9ament se executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o lungime
de aproximativ 5 m, in dreptul imobilului cu nr. 47 B, din str. Dealul Cotmeana;
Bran9amentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 47 B;

b) Pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatatea traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau
arbori/arbusti plantati.
mla analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a terior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor;
In cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
''Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea gi executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare §i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti";
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C)

d)

e)
f)

Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
Tnscrisurilor cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
avlz

Razvan MIH/\ILESCU

DIRECNTOfi EXECUTIV Adj

intocmit :
Alexandru NICOLAE

Sef SAA
':f/

(

Red: A.N./5 ex.- 25.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www .pmb.ro/institutii/primana/dtrectii/directia_mediu/avlze_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, la
data de ..................

27. MAI. 2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1843439/4010

Citre ;
(strada Bucure§ti)

Spre 9tiinla: Administratia Domeniului Public §i Dezvoltare Urbana Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

( Referitor ta cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1843439/18.05.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4010/19.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentare cu energie electrica a imobilului cu adresa in Strada Costin Nenijescu nr.3,
sector 6, Bucure§ti", conform C.U. nr. , va comunicam
urmatoarele:
I s., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
d) avizele/acordurite individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) acord emts de ADPDU sector 6:

2. Urmare verificirii pe teren din data de 25.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 70m, avand ca punct de pornire CSI
existenta Tn dreptul imobilului cu IE204122, traseul continua 9i strabate trotuarul numerelor
impare al strazii Costin Nenijescu, pana la imobilul situat Ia nr. 3. Noua cutie de furnizare
se va amplasa Ia limita din dreapta a proprieta+ii imobilului situat Ia nr. 3, latura strazii
Costin Nenitescu

b) in trotuarul numerelor impare, in dreptul imobilului cu IE220153 s-a constatat existenta unui
arbore

e nstate pe teren se emite

(

3.

AVIZ FAVORABI L

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

I or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distanjei minime de 1m intre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptu} arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor si ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
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dotare

in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
adrninistrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea gi executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

d)

e)

f)

g)

h)

i)

i)

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
IAILESCURizva,

@T R e

gg
§EF SERVICIU AVIZE SI ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

(

#

intocmit
Alexandru

/

Red,A.A./3e,.-27.05.2020 - p,e,er,tuI a„i, a b,t postat pe site-.1 PMB 2 7. MAt. 7020
http://www pmb ro/institutii/primarla/directii/directia_mediu/avlze arborl_ln_consultare/avlze arborl in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mlediu

Nr. 1844957/4170 oz IUN z$a

Citre ;
SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre 9tiinla: PS4 - Direc jia Gospodirire Locala - Serviciul Monitorizare ei Control –
Servicii Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1844957/21.05.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4170/22.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Constantin Bosianu nr.25-27-
29, Tronson 2, Sector 4, Bucure9ti", conform C.U. nr.38R/1793156 din 15.01.2020, va
comunicam urmatoarele:

1. In baza informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 38FI/1793156 din 15.01.2020 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. 1594/29.01.2020 emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti ;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de Direc+ia Gospodarire Locala PS4;
avizul Ministeru Sui Culturii nr. 198/Z/18.02.2020

a)
b)
C)

d)
e)
f)

Protec jia Mediului

(

> llui lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, pornind conducta GN RP OLa 14”
existenta Tn trotuarul strazii Constantin Bosianu. Lucrarile vor subtraversa carosabilul si
trotuarul numerelor impare 9i se vor efectua Tn apropierea imobilului situat Ia nr.32, pana la
firida amplasata Tn decupajul gardului imobilului situat Ia nr. 25-27-29 pe strada Constantin
Bosianu

b)pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau arbori/arbusti
planta li

3. In urma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a a lroiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveti

pLRq4
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obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execu{iei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure?ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ESCURi.

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

b,
(

'intocmit ,
Anca Alexan

2 7. M N. 2020
Red: AA./3ex.-27.05.2020 . prezentul aviz a fost postat pe site.ul PMB
http://www. pmb..php , pe data de .... . ... . . . . . . . . . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844956/4171 OZ IUX M 7,

Citre :
SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre 9tiin@: PS4 - Direc fia Gospodarire Locali - Serviciul Monitorizare §i Control –
Servicii Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1844956/21.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4171/22.05.2020, prin care soticitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran§ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Constantin Bosianu nr.25-27-
29, Tronson 3, Sector 4, Bucure§ti", conform C.U. nr.77R/1793157 din 17.01.2020, va
comunicam urmatoarele:

1. In baza informajiilor din documenta jia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 77R/1793157 din 17.01.2020 din 17.01.2020 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. 1593/29.01.2020 emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de Directia Gospodarire Locala PS4;
avizul Ministerului Culturii nr. 199/Z/18.02.2020

a)

b)
C)

d)
e)
D

Protecjia Mediului

(

2. Urmare verificirii pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, pornind conducta GN RP OLa 14”
existenta in trotuarul strazit Constantin Bosianu. Lucrarile vor subtraversa carosabilul si
trotuarul numerelor impare 9i se vor efectua Tn apropierea imobilului situat Ia nr.28, pana la
firida amplasata Tn decupajul gardului imobilului situat Ia nr. 25-27-29 pe strada Constantin
Bosianu

b) e traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spa Iii verzi sau arbori/arbu9ti
plantaji

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a I emiterii aveti
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obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obtigatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor veai. Astfel este interzisi betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

(

'Fntocmit ,
Anca Al

Red:AA./3ex.-27.05.2020 - prezentul aviz a fast postat pe site-ul PMB 2 7' MAI' 2020
http://www . pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1834736/1 845922/2465/4293 O 3' FUN. 2020

Citre: doamna

Spre 9tiin Ii: Administrajia Strazilor, e-mail: office@aspmb.ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1834736/13.03.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 2465/16.03.2020, completata cu documentatia Tnregistrata la
PMB cu nr. 1845922/25.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4293/26.05.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Bran§ament electric subteran
pentru imobilul situat pe blvd. George Constantin, nr. 22, P 303, sectorul I",
conform Certificatului de urbanism nr., in scopul “bran9ament electric subteran,
bran9ament gaze naturale, bran9ament api, racord de canalizare 9i amplasare
Fanouri fotovoltaice”, va comunicam urmatoarele:

1. –lo umneavoastra, respectiv:
a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
d) Avizul favorabil emis de Administratia Strazilor.

2. =iii pe teren din data de 2.06.2020, a traseului lucrarii, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, in trotuar, pe o lungime de aproximativ 25 m, din
blvd. George Constantin;
Man9onarea se va realiza Ia CS 42, aflata Tn trotuarul din dreptul imobilelor cu nr.
pare, pe latura proprietatilor cu nr. descrescatoare fay de nr. 22, P 303 din blvd.
George Constantin ;
Traseul executarii lucrarii va con’tlnua pana Tn dreptul imobilului cu nr. 22, P 303, ca
punct final;
Bran9amentul vor fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 22, P 303, din
blvd. George Constantin;

b) in trotuarul imobilelor cu nr. pare, din blvd. George Constantin, s-a constatat
existenja unor platbande de aliniament 9i alveole, de aproximativ 70 cm li{ime,
care contin arbusti, plante decorative si veqetatie spontana
mma aMzei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

I terior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile
i completarile ulterioare, persoanele fizice si juridice au obliqatia sa nu diminueze
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suprafe+ele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
In cazul execu+iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Norrnelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea §i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii
9i pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

C)

d)

e)

f)

g)
h)

Jr - /

Razvan MIHAILESCU

DIRECTOR EXECUTIV Adj

intocm it :
Alexandru NICOLAE

Sef SAA

+t :”

Red: A.N./5 ex.- 03.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/tnstttuUI/primaria/directii/dtrectia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbort_in_consuitare.php,
pe data de ..................
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1843584/4012 b - jN 2020

Citre ; EVAM CONSTAL
(Str. Mizil nr.2C, bloc Socum, Sector 3, Bucure9ti)

Spre 9tiinla: Direc jia Servicii Publice – Primiria Sector 3
(§os. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, Bucure9ti)

r Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1843584/18.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4012/19.05.2020, prin care solicita li avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere conducti gaze naturale §i bran§amente pe drumul Lunca Prutului nr.27-29,
sector 3, Bucure§ti", conform C.U. nr. , va comunicam urmatoarele:

In baza informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:1

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Directia Servicii Publice-PS3;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) lucrarea de extindere 9i bran9ament se va executa subteran, pe o lungime de 270m, avand
ca punct de pornire conducta MP PE 100 SDR11 Dn9C)mm in lucru. Punctul de cuplare va
fi in dreptul imobilului identificat cu IE202340 pe drumul Lunca Prutului 9i continua pe
drumul Lunca Prutului pana Tn dreptul imobilului cu IE230696 unde va avea cap terminal.
Din conducta nou proiectata se vor monta doua ramificajii MP PE100 SDR11 Dn9 C)mm,

prin incinta imobilelor(proprietate privata) cu IE210038 9i IE230696.
b) Pe drumul Lunca Prutului, la limita cu partea carosabila se afla vegetatie spontana precum

arbori
e onstate pe teren se emite

emisa de Agentia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujtei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare .
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrojogjc, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
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trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate §i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 91
adrninistrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafe+ele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Norme Ior pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
veui de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu jia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentut aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§EF SERVICIU AVIZE SI ACORDURI,
Alexandru NICOLAE ,

eJ A - '

'Fntocmit ,
Anca Alexand

29. MAt 2020

Red:AA/3ex.-29.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php . pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844160/4047 m
care : OODREA RESIDENCE ESTATE SRL

(§os. Giurgiului nr. 164, bI.C23, camera 5, Sector 4, Bucure§ti)

soarecompany .electrica@,yahoo. com

Spre ;tiin Ii: Direc jia Servicii Publice – Primaria Sector 3
(§os. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, Bucure§ti)

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1844160/19.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4047/20.05.2020, prin care solicitaji avlzul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentare cu energie electrici a imobilului situat pe drumul Gura Calijei nr.82-88, sector 3,
Bucure9ti", conform C.U. nr. , va comunicam urmatoarele:

I ., respectiv:
a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Directia Servicii Publice-PS3;

1

2. Urmare verificirii pe teren din data de 27.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 275m, avand ca punct de pornire
PT4777 existent pe drumul Gura Arie§ului, lucrarile subtraverseaza drumul Gura Arie9ului
9i continua prin trotuarul(neasfaltat) numerelor pare al drumului Gura Arie9ului pana Tn
incinta proprietatii ce figureaza cu adresa Tn Drumul Gura Calitei nr. 82-88. lucrarea se va
executa Tn carosabil 9i trotuar.

b) Pe drumul Gura Arie9ului nu exista trotuar asfaltat dar pe ambele laturi ale drumului s-a
constatat existenta veqetatie spontane, a unor arbori si a unor arbu§ti.
analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe t

emisa de AgenDa pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obligajta solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distan jei minime de 1m Tntre cablul
electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condi;ii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucririlor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor pnn manevrarea utilajelor din
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dota re
in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finatizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aHaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafe+ele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in cazul execu+iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijtile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjtonata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protectie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea condi{iilor din aviz.
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR
Rizv

ADJUNCT,

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE

VhF (

intocmit

Red:AA/3ex -29.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 2 9, M Al 2020
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N,. 1842576/3820 a 5. IUN. 2020

catre: SC MD Electric Project SRL, e-mail: mdelectricproject@gmail.com

in atentia: domnului

Spre §tiin P: Administra jia Strazilor, e-mail: office @ aspmb. ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1842576/13.05.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3820/14.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii: „Bran9ament electric pentru imobilul situat pe str. lcoanei,
nr. 28, sectorul 2, Bucure9ti", conform Certificatului de urbanism nr., va comunicam
u rmatoarele:
Flo lmneavoastra, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale de+inatorilor de re+ele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

2. =’Iii pe teren din d
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea de bran9ament se va executa subteran, ’in trotuar, pe o lungime de
aproximativ 1 m, din str. lcoanei;
Mansonarea se va realiza la cablul JT Tntre CD 752 §i PT 56, aflat Tn trotuarul de la
limita de proprietate dintre imobilele cu nr. 28 9i 30, din str. lcoanei;
Bran9amentul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr. 28, din str. lcoanei;

b) Pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatatea traseului lucrarii nu exista spa Iii verzi sau
arbori/arbusti plantati.
mla analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

I terior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor;
in cazul execu+iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti";
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de

C)
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protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiulul Bucure9ti,
d) in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau

dendrologic
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului
avlz

g) PrezentuI aviz este valabil numai Tnso Iit de avizul Ministerului Culturii

toaletare material

Razvan MIHAILESCU

Tntocm it :
Alexandru NICOLAE

ef SAA

Red: A.N./5 ex.- 28.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site.ul PMB 2 9, MAI. 2020
http://www.pmb.ro/insHtutt i/primarh/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consuttare/avize_arbori_in_consultare.php, la
data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 05CX)13, sector 5, Bucure$i, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1837363/1 843744/2870/4014 05. IUN. Z020

catre : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre 9tiin Ia: PS4 - Directia Gospodirire Locali
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1837363/09.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 2870/09.04.2020, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1843744/18.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4014/19.05.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Bran9ament de gaze naturale pentru imobiulul situat
pe strada Radu Tempea nr.1, sector 4, Bucure9ti", conform C.U. nr.

, va comunicam urmatoarele:

1. 'lo upectiv:
C.U. nr 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti ;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emts de Direcjia Gospodarire Locala – PS4;

a)

b)
C)

d)
e)

Protec jia Mediului

(’ 2. Urmare verificarii pe teren din data de 27.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9,5m, pornind din conducta de gaze
naturale GN RP PE Dn 125mm existenta in carosabilul strazii Radu Temea. lucrarile
strabat carosabilul 9i trotuarul numerelor impare iar bran9amentul va fi pozat Ia 0,5m fata
de limita din dreapta a proprietatii situate la nr. 1 pe strada Radu Tempea.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatatea traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau arbori/arbu9ti
plantaji

3. in urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a nor emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si
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administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafe+ele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 marge a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public Tn
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanctionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material derldrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
CU

§EF SERVICIU AVIZE §l ACORDURI,
Alexandru NiOOLAE

>+U.

Tntocmit ,

29. MAt. 2020
Red:AA/3ex -29.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/Institutit/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuttare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844146 / 4043 /

catre : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1 – antoprestactiv@yahoo.com

Spre 9tiin A: Direcjia Servicii Publice – Primiria Sector 3
(§os. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, Bucure9ti)

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1844146/19.05.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4043/20.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Reabilitare rejea de distribu ge gaze naturale M.P. pe Aleea Barajul Bistrijei, str. Sinte9ti,
str. Spie9ti, str. Babeni, str. Stoene9ti, str. Ple9e9ti, alei 9i spajii verzi aferente, sector 3",
conform C.U. nr , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe terltoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C,G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:
I nspectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
d) avizele/acordurile tndividuale ale detinatorilor de rejele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primaria sectorului 3

2. Urmare verificirii pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) Lucrarea de reabilitare retea de distribujie gaze naturale se va executa subteran, pe o
lungime de aproximativ 2375m;

b) lucrarea se va executa Tn carosabil, trotuar, alei de acces 9i spatiu verde al Aleii Barajul
Bistritei, str. Sinte9ti, str. Spie9ti, str. Babeni, str. Stoene9ti, str. Ple§e9ti;

c) Lucrarile efectuate vor afecta spatiile verzi aferente blocurilor situate pe strazile menjionate
mai sus. in apropierea lucrarilor se afla arbori, arbu9ti, spatii verzi amenajate(gradini bloc)
vegetatie spontana, plante ornamentale. De asemenea pe parcursul lucrarilor s-a constatat
existen ja unor arbori Tn alveola, in parcaje, trotuare 9i alei de acces.
in urma analizei documenta+iet depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

4
\

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

in situajia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujlei lucrarilor.
Tn timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Re+ele edilitare subterane. Condijii de amplasare. Avand in
vedere ca noua conducta este din polietileni se poate modela u9or astfel Tncat sa se
respecte prevederile SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
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in dreptul arboritor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnoloqie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruqa sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de prote,jare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare

in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse ta condi iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor ave Ii obliqa jia refacerii spa+iului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/qazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Leqea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localita+ilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice Pi juridice au obliqatia sa nu diminueze
suprafe+ele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
?lveole, etc.)
In cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

(

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

Tntocmit

Exp. AlexandrQ ANCA

37. lyN. 29:O

Red:P.R./4ex.- 16.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www .pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboH_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844147 / 4044 /_ ,_ ___ __ _ __ __ _ 22.!b

ZZ !UN. 2m
care : SC ANTOPREST ACTIV SRL

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 –

Spre 9tiin A:
• Administrajia strazilor - Sh. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

• ADP Sector q - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1844147/19.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4044/20.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Reabilitarea rejelei de distribu ge a gazelor naturale M.P.,R.P. bd. Aerogirii, 9os. Bucure9ti-
Ploie§ti, bd. Ficusului, str. Marinarilor, str. Amiral Horia Micelariu, str. George Valentin
Bibescu, str. Neagoe voda, str. Belizarie, str. Bineasa, str. Elena vacarescu, str.
Cipriorilor, intr. Rugule}, alei 9i spajii verzi aferente, sector I", conform C.U.
nr. cu prelungirea valabilitijii pang la data de 08.08.2020, va
comunicim urmatoarele:

I mpectiv:
a) C.U. nr cu prelungirea valabilitatii pana Ia data de 08.08.2020

91 planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure§ti ;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administratia Strazilor;

aviz de traseu emis de ADP sector 1

1

2. Urmare verificarii pe teren din data de 03.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea de reabilitare a distribujiei rejelei de gaze naturale se va executa subteran, pe o
lungime de 7377m, astfel:
Lucrarile se vor executa Tn carosabil, trotuar, alei de acces 9i spatiu verde al bd. Aerogarii,
sos. Bucuresti-Ploiesti, bd. Ficusului, str. Marinarilor, str. Amiral Horia Macelariu, str.
George Valentin Bi6escu, str. Neagoe voda, str. Belizarie, str. Baneasa, str. Elena
vacarescu, str. capriorilor, intr. Rugule+;
Conducta proiectata pe Bd Aerogar ii, tronsonul cuprins Tntre 9os. Bucure9ti-Ploie9ti 9i str.
Neagoe voda se va cupla la conducta RP PE Dn 125 existenta pe str. Neagoe voda 9i la
conducta existenta pe bd. Aerogarii intersectie cu 9os. Bucure9ti-Ploie9ti. Conducta
proiectata pe bd. Aerogarii PE100 SDR11 Dn125 RP, tronson cuprins intre imobilul cu nr.
87 9i imobilul cu IE219C)40, se va cupla la conducta RP PE100 SDR11 Dn125 existenta pe
Bd. Aerogarii, in dreptul imobilului cu nr. 87 9i la conducta RP PE100SDR11 Dn 125
existenta pe str. Bilciure9ti. Conducta proiectata pe str. capriorilor PE100SDR11 Dn90 RP
se va cupla la conducta PE 100 SDR11 Dn110 RP existenta pe str. Amiral Horia Macelariu.

emisa de AgenDa pentru Protecjia Mediului

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod po$taI 050013, sector 5, Bucure9ti. Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb.ro



Conducta PE100SDR11 Dn90Rp existenta pe int. Rugule! va avea CT in dreptul imobilului
cu nr. 4 de pe str. capriorilor.
Conducta proiectata pe §os. Bucure9ti-Ploie9ti, str. Elena vacarescu, bd. Ficusului, str.
Marinarilor, Str. Belizarie, Str. Baneasa, str. Neagoe voda, str. Amiral Horia Macelariu, str.
capriorilor, bd. Aerogarii, alei 9i spatii verzi aferente imobilelor situate pe strazile
respective-PE100DSR11 Dn200, Dn125, Dn90MP se va cupla la conducta existenta pe
Sos. Nordului - PCI la conducta PE100SDR 11 Dn180 RP existenta pe bd. Ficusului Tn
dreptul blocului V2- PC2 se va cupla la conducta PE100 SDR 11 Dn63 existenta pe str.
Marinarilor.
in proximitatea lucrarilor, pe bulevardul Aerogarii s-a constat existenja unor arbori Tn
alveola. Pe trotuarul numerelor pare 9i impare al strazii Baneasa exista arbori Tn alveola 9i
platbande cu vegetatie. in trotuarul numerelor pare 9i impare al strazii Belizarie se
regasesc arbori Tn alveola precum 9i platbande cu vegeta+ie. Trotuarul strazii Bibescu
George Valentin contine vegetajie, arbori Tn alveola 9i platbande cu vegeta+ie. in trotuarul
numerelor pare 9i impare al bulevardului Ficusului se afli platbande cu arbori 9i vegetajie.
Pe strada Horia Macelariu s-a constatat existenta unor platbande cu arbori 9i vegetajie,
precum 91 arbori Tn alveola. Pe strada Marinarilor s-a constatat de asemenea existenja
patbandelor cu vegetajie 9i arbori. Pe strada Neagoe voda se afla arbori Tn alveola. In
apropierea lucrarilor desfa9urate pe str. Elena vacarescu exista arbori in alveola,
platbande cu vegeta jie precum 9i platbande cu arbori.

b)

3. 1 or constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Condi;ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare. Avand in
vedere ca noua conducti este din polietileni se poate modela u§or astfel Tncat sa se
respecte prevederile SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condi+ii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
’in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materiatului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condilii meteD nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obltga jia refacerii spa+iului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/qazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interztsa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

C)

d)

e)

D

g)

h
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prezentul aviz este valabil numai Tnso+it de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HC,GMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjlonate Tn prezentu} aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de avizul Ministerului Culturii 9i Identita li
Nationale

Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse in documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIHi\ILESCU

§ef Serviciu Avize gi Acordurl
Alexandru NICOLAE

’Fntocmit:

Exp. Alexandru ANCA

;f

(

1 7. !!!N. 2920

Red:A. A../4ex.- 1 1 .06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www. pmb..PhP , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844398/41Zz7 It lyN. 23:1

Citre : ALE ROANE SRL
(Bulevardul Tineretului nr.11, Bl. A3, ap.27, sector 4, Bucure9ti)

Spre 9tiin P: ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1844398/20.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4124/21.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Deviere rejea termoficare din incinta imobilului situat pe str. Serghei Vasilievici
Rahmaninov nr.2E, pe domeniul public, sector 2, Bucure9ti", conform C.U. nr.

, 'in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr.
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele
On baza informajiilor din documenta ga depusi de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de rejele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificirii pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea pentru devierea retelei de termoficare se va executa subteran, pe o lungime de
78m. Lucrarile se vor realiza cu conducte noi preizolate, pe un traseu nou ce strabate
terenul cu IE216680 9i aleile de acces precum 9i spajiul verde aferent imobilului cu nr.4
situat pe str. Glinka, imobil cu nr.3 situat pe str. S.Bach gi imobil nr.1 situat pe str. L. V.
Beethoven. Conducta care tranziteaza terenul cu IE216680 se va dezafecta

b) Lucrarea se executa pe un traseu care strabate terenul cu IE216680 situat Tntre blocurile
nr.4 aflat pe str. Glinka, blocul nr.3 situat pe str. S.Bach 91 blocul nr. 1 situat pe str,
Beethoven. Pe acest teren se regasesc arbori si veqetatie spontana
documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

in situatta Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiet lucrarilor.
in timpul executarit lucrari ave Ii obliqa+ia respectarii distan+ei minime de 1.5m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Re+ele edilitare subterane. Condi+ii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnojogie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruqa sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendroloqic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dota re
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aHaji in vecinatatea traseutui lucrarii, veji avea
obliga jia inlocutrii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalofii' .eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obliga+ia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este vatabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spa{iilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujta lucrarii 9i
pentru respectarea condttiitor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucriri de defri$are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

f)

9)

h)

(

i)

i)

k)

I

(

§EF SERVICIU AVIZE §l ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

(--
/4

intocmit ,
Anca Alexpndru

ja IUN. ?glO
Red:AA/3ex.-16.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845207 / 4237 /

Cdfre : SC APA NOVA SA - prin dl. Cosfea - solicit6 ridicarea exemplarului de la
registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, cladirea §tefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre 9tiin P: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1845207/22.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4237/25.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran9ament de api 9i racord de canalizare pentru imobilul situat pe Drumul Criste9ti nr. 5,
sector 1 ", conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor veai pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:
I upectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retete edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

2. Urmare verificarii pe teren din data de 03.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m bran9ament + 3m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente in Drumul Criste9ti (drum de

pamant/pietri?), perpendicular, pana la limita de proprietate;
c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spa+ii verzi 9i arbori/arbu9ti

lantati

e lstate pe teren se emite

emisa de AgenDa pentruProtecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiet lucrarilor.
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,
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autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va H sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare material dendrologic
Benefictarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse in documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteri

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
n MIHi\ILESCU
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§ef Serviciu Avize 9i Acorduri
Alexandru NICOLAE

'th,
Tntocmit

r(nAExp. Alexandl

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Ni-1845512/4238 – --– +=mm
catre : ELECTROCONS PROIECT SRL
(-solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

-Strada Poienitei nr.9, Ora§ Pantelimon, Judetul tlfov

Spre §tiinji:PS4 - Direcjia Gospodarire Locala - Sewiciul Monitorizare §i Control - Servicii
Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata ta P.M.B. cu nr. 1845512/22.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4238/25.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentare cu energie electrici a imobilului cu adresa Drumul Dealul Cucului nr.34-36,
sector 4, Bucure§ti", conform C.U. nr. , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spa{iilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea §i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municlpiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele:
nn baza informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
d) avizele/acordurile indtviduale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Directia Gospodarire Locali PS4;

2. Urmare verificirii pe tereFdin data de 03.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 366m pe domeniul public, avand ca
punct de pornire reteaua electrica prin intrare-ie9ire pe cablul existent in dreptul imobilului
cu IE228037 situat pe drumul Po9talionului. Traseul strabate carosabilul 9i trotuarul
numerelor pare al Drumului Po9talionului, continua prin trotuarul numerelor pare al
Drumului Dealul Cucului pana la limita de proprietate a imobilului ce urmeaza sa fie
altmentat, imobil situat pe Drumul Dealul Culului nr. 34-36.

b) Pe trotuarul drumului Po9talionului unde va avea loc man9onarea cablurilor, s-a constatat
existenta unor arbori Tn alveola

(

3. in urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r nor emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
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in timpul executarii lucrari aveti obligajia respectarii distanjei minime de 1m intre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Re+ele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 91 ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia intocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in cazul execu+iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'’.
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu+ia lucrarii §i
pentru respectarea conditiilor din aviz
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologlc.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

(

§EF SERVICIU AVIZE §l ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

C-- / J

;74"
intocmit ,
Anca Ale

17. !UN. 29:9
Red:AA/3ex 16.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuttare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845510 / 4239 /
?! !!J.N. 29:9

Citre : SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicita ridicarea exemplarului de la registratura
PMB electrocons@yahoo.com

Spre ;tiinji: PS4 - Direc jia Gospodirire Locala - Sewiciul Monitorizare §i Control - Servicii
Spajii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referltor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1845510/22.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4239/25.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Alimentare cu energie electrica a imobilului cu adresa Drumul Dealul Babii nr. 20-22-24,
sector 4", conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:
normajiilor din documenta jia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure§ti;
d) Plan de coordonare rejele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

aviz de traseu emis de DGL sector 4
2. ) llui lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 294m;
b) lucrarea se va executa din CD T4187 existent in trotuarul nr. pare aI str. Odei,

subtraverseaza str. C)dei, continua prin trotuarul nr. impare aI str. Odei, apoi prin trotuarul
nr. pare al Drumului dealul Babii, pana pe proprietatea alimentata;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi 9i arbori/arbu9ti
planta{i.

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

(

3. I onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Condi}ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

mn situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveti
obliga jia solicltarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiet lucrarilor.

b) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
rezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
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care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucririlor de infrastructura (tehnico-edilitare §i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvan MIH/ULESCU

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

' ICQ.i-

intocmit

Exp. Alexandru {\NCA

r

17, !UN. ?grO
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845508 / 4240 /
:2 IUX. an

Cdfre : SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicita ridicarea exemplarului de la registratura
PMB electrocons©yahoo.com

Spre §tiin A: PS4 - Direcjia Gospodirire Locald - Serviciul Monitorizare §i Control - Servicii
Spajii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1845508/22.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4240/25.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Alimentare cu energie electrica a imobilului situat pe Drumul Jilavei nr. 70, sector 4",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:
nMa informatiilor din documenta jia depusi de dvs., respectiv;

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) Plan de coordonare rejele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;

aviz de traseu emis de DGL sector 4
2. 3 ui lucrgrii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) l’ucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 72m din care 2m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din cablul existent in trotuarul Drumului Jilavei, perpendicular pang

la limita din partea stanga a proprieta+ii 9i pe proprietate;
c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi 9i arbori/arbu9ti

lantati
e nstate pe teren se emite

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure;ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabititate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvan MIHAILESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri

Alexandru NICOLAE (

F

intocmit :
AlexandruExp.

J 7. !UN, 2g,a
Red:P.R./4ex.- 15.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845506 / 4241 /
32. IgN. 2 K'fI

Citre : SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicita ridicarea exemplarului de la registratura
PMB electrocons@yahoo.com

Spre 9tiinla: PS4 . Direc jia Gospodarire Locala - Serviciul Monitorizare 9i Control - Sewicii
Spajii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1845506/22.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4241/25.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentare cu energie electrica a imobilului cu adresa str. Aurel Per9u nr. 18 A, sector 4",
conform C.U. nr.370R/1726327/04.06.2019, Tn conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti. va comunicam urmatoarele
no spectiv:

a) C.U. nr. 370R/1726327/04.06.2019 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de rejele edilitare;

aviz de traseu emis de DGL sector 4
2. Urmare verificarii pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 185m;
b) lucrarea se va executa din CSI 9i CS2 existente pe str. C)dei, prin trotuarul nr. impare al

str. Odei, pana pe proprietatea alimentata.
c) in apropierea lucrarilor s-a constatat existenja unei aleveola cu 3ex. arbori 9i spatiu verde

bloc din vecinatatea traseului lucrarii.
e lstate pe teren se emite

13092/10.06.2019 emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1m intre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sisternul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederitor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti''.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spatiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

d)

e)

D

g)

(

h)

i)

i)

k'

;a=%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1848122 / 4600 1

catre : SC ELECTRO TIRON SRL - Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6 – electro.tiron@yahoo.com

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1848122/29.05.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4600/02.06.2020, prin care solicita li avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament electric pe str. Verbinelor nr. 18, sector I", conform adresei
nr. , emise de ADP sector 1, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verb pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, va comunicam urmatoarele:

(

o s., respectiv:
a) adresei nr. , emise de ADP sector 1 ;
b) memoriul tehnic;
c) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de re+ele edilitare.

2. Urmare verificarii pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m;
b) lucrarea se va executa din cablul existent in trotuarul nr. pare aI str. Verbinelor,

perpendicular, pana la limita din partea stanga a proprieta+ii;
c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda (lex. arbore tanar,

recent plantat) din vectnatatea traseului lucrarii.

( 3. in urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi;ii:

a)

b)

C)

a emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul tucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologjc suntetid
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raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori afla{i in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor veni. Astfel este inteaisa betonarea spatitor verb (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic.
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea si exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1805040/1849590/1 3864/4748
ll !!JN. 29:A & IU eq, LU b

Citre: domnul

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 , e-mail: secretariat@adp-sector1 . ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1805040/17.12.2019
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 13864/18.12.2019, completata cu documentatia Tnregistrata
la PMB cu nr. 1849590/04.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4748/05.06.2020, prin
care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Alimentarea cu energie
electrici a imobilului situat pe str. Gen. §tefan Holban, nr. 53 M, sectorul I",
conform Certificatului de urbanism nr., va comunicam urmatoarele:

In baza informajiilor din documenta+ia depusi de dumneavoastri, respectiv:
a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1.

1

2. –Te aaseului lucririi, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea de bran9ament se va executa subteran, in carosabil, pe o lungime de
aproximativ 162 m, din str. Gen §tefan Holban;
Mansonarea se va realiza Ia CS aferenta PTA 3322, din dreptul imobilului cu nr. 53
IE 209295, al str. Gen. §tefan Holban, apoi traseul executarii lucrarii va subtraversa
drumul de servitute aferent imobilului cu nr. 53 M, pe latura imobilului cu nr. 53 M,
pana Tn dreptul acestuia;
Bran9amentul va fi pozat Tn dreptul imobilului cu nr. 53 M, din str. Gen §tefan
Holban
Pe traseul executarii lucrarii, din drumul de servitute aferent imobilului cu nr. 53 M,b)
din str. Gen. Stefan Holban, s-a constatat existenta de vegetatie spontana
ma analizei documentajiei depuse 9i a aspectMr constate pe teren se emite3

(

(

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urrnatoarelor condi Iii:

a)

b)

r lterior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spa! iiIor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice ? i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in timpul executarii lucrarii aveti obligatia respectarii distantei minime de 1 m TntreC
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bransament si axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.

d) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

e) in cazul Tn care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.

D in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii,
veti avea obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.

g) in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".

h) Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu+ia lucrarii
9i pentru respectarea condijiilor din aviz.

j) in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
I) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului
avlz

(

Razvan MIH/\ILESCU

(’
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849917 / 4794 / 22 JUN. 2m

catre : SC Best Electroproiect S.R.L. - pentru SC E-Distribujie Muntenia SA -
soliciti ridicarea exemplarului de la registratura PMB -

Spre 9tiin Ia: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector f

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1849917/05.06.2020 91 la Direc jia de
Mediu cu nr. 4794/09.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament electric pentru imobilul din bd. Oaspejilor nr. 1 B, sector I", conform C.U.
nr.250/13TEIDD/O/23167/26.06.2019, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documentajia depusi de dvs., respectiv:
C.U. nr. 250/13TEIDD/O/23167/26.06.2019 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. 9807/23.04.2020 emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti ;
avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

a)
b)
C)

d)
e)

Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) l’ucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m pe domeniul public (17m lungime
cablu)

b) lucrarea se va executa din stalpul de joasa tensiune existent in trotuarul nr. impare aI bd.
Oaspet}tor, apoi prin trotuarul nr. impare aI bd. Oaspejilor, pana pe proprietatea atimentata;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda cu iarba/gazon,
arbori

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii }ucrari aveti obligatia respectarii distanjei minime de 1m Tntre cablul
electric si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemut radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin pribu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor ave Ii obliga{ia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veni din intravilanul locatitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execu+iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniulut public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Mlunicipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

§ef Sewiciu Avize gi Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1829994/1849793/1997/4795 22 :ON. 293

C6tre: SC Domus Systems SRL, e-mail: office@dsy.ro

Spre 9tiin Ii: Administrajia Strazilor, e-mail: office@aspmb.ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr- 1829994/27.02.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 1997/28.02.2020, completata cu documenta jia Tnregistrata la
PMB cu nr. 1849793/05.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4795/09.06.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament apa 9i racord
canal pentru imobilul situat pe 9os. Gheorghe lonescu Sise9ti, nr. 23-25, sectorul I",
conform Certificatului de urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
: a de dumneavoastra, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. 91 planuri anexe;
b) Memoriultehnic;
c) Avizele/acordurile individuale ale de+inatorilor de rejele edilitare;
d) Avizul favorabil emis de Administratia Strazilor.

2. r ii pe teren din data de 12.06.2020, a traseului lucririi, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Cucrarea de bran9ament se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o
lungime de aproximativ 3 m, avand ca punct de conectare rejeaua de distributie a
apei potabile, aflata Tn dreptul imobilului cu nr. 23-25, din 9os. Gheorghe lonescu
Sisesti
Lucrarea de racordare se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o lungime
de aproximativ 5 m, avand ca punct de conectare re+eaua de canalizare, aflata Tn
dreptul imobilului cu nr. 23-25, din 9os. Gheorghe lonescu Sise9ti;

b) 'in apropierea traseului executarii lucrarii, mai exact in trotuarul imobilelor cu nr
impare din 9os. Gheorghe lonescu Sise9ti s-a constatat existenTa unei alveole, de
aproximativ 70 cm latime. care contine un arbore.
in urma analizei documentajiei depl3

(

(

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujtei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga Tia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in timpul executarii lucrarii aveji obligajia respectarii distan+ei minime de 1,5 m
Tntre bransamente si axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform

revederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

C)
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d) in dreptul arborelui din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa
manual sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga
sistemul radicular al materialului dendrologic. Tn timpul lucrarilor constructorul va
lua masuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea
pamantului sau altor materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea
ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

e) in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aHaji in vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.

D

g) in cazul execu+iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica condi+iile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".

h) Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii
9i pentru respectarea condijiilor din aviz.

j) in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
I) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

Tnscrisurilor cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului
avlz

r

(

'Fntocmit :
Alexandru NICOLAE

ef SAA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1846078 / 4289 / II !UN. 29IS

catre : SC AVI PROD GRUP SRL - soliciti ridicarea exemplarului de la registratura PMB
contact©aviprodgrup.ro

Spre 9tiinla: ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1846078/25.05.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4289/26.05.2020, prin care solicitaji avizut de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere rejea de distribujie a gazelor naturale fi bran9mente pe str. Zamfir Nicolae nr.
9A, sector 2", conform C.U. nr. , va comunicam urmatoarele:

(

1. in baza informatiilor din documenta jia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 98 planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure gi;
Plan de coordonare rejele edilitare;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
avizul favorabil emis de ADP sector 2.

a)

b)
C)

d)
e)
D

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 03.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13m;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabttul str. Zamfir Nicolae, din dreptul

imobilului cu nr. 11, prin carosabilul str. Zamfir Nicolae, tar bran9amentul se executa din
conducta, perpendicular, pana la limita din partea dreapta a proprietalii;

c) pe traseul lucrarii 9i in vecinatate traseului lucrarii nu exista spa Iii veai 9i arbori/arbu9ti
plantaji .

(

3. In urma analizei documenta+tei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

I lor emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia soticitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
'in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

C)

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poetaI 050013, sector 5, Bucure$ti, RomanIa
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d) in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
e) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor

cuprinse in documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razv

§ef Sewiciu Avize 9i Acorduri
Alexandru NICOLAE

intocmit =
Exp. Roxana PARASCA

(
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Red:P.R./4ex.- 09.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1820626/1846085/1 217/4292 1 6. IUN. 2020

Citre: SC Axa Invest SRL
e-mail:

Spre §tiin Ii: Primaria Sectorului 3, Direcjia Servicii Publice, Serviciul utilita Ti Publice 9i
Implementare Sistem Informational Grafic, e-mail: servicii.publice@primarie3. ro

Administra jia Strazilor, office@aspmb. ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1820626/05.02.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 1217/06.02.2020, completata cu documenta+ia Tnregistrata la
PMB cu nr. 1846085/25.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4292/26.05.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Alimentarea cu energie
electrici a imobilului situat pe str. Pitlaginei, nr. 16, sectorul 3", conform
Certificatului de urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
1 le dumneavoastri, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de PS3;

Avizul favorabil emis de Administratia Strazilor
2. Urmare verificarii pe teren din data de 5.06.2020, a traseului lucririi, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o lungime de
aproximativ 172 m;

b) Man9onarea se va realiza Ia PT 2408 din reteaua de distributie a energiei electrice
existenta pe 9os. Mihai Bravu;
Traseul executarii lucrarii va strapunge spatiul verde din 9os. Mihai Bravu, pe latura
imobilelor cu nr. impare, apoi va subtraversa strazile Vrejului 9i Pelinului 9i va
strapunge trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. Patlaginei, pana Tn dreptul
imobilului cu nr. 16, ca punct final;
Bran9amentul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr. 16;

c) Pe traseul executarii lucrarii din 9os. Mihai Bravu, s-a constatat existen ja unui
spatiu verde, de aproximativ 6,5 m care conjine arbori, arbu9ti 9i vegetajie
spontana
in urma analizei documenta+iei depuse 98 a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a) in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveji obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de TncepJeLa€xecujiei lucrarilor.

U) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/M'iF%!Jeglementarea
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administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in timpul executarii lucrarii aveji obligaTia respectarii distan+ei minime de 1 m Tntre
bransament si axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
Tn dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajetor din dotare.
Tn cazul Tn care este sec+ionat sistemui radicular al materialului dendrologic sunte li
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea gi executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii
9i pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

C)

d)

e)

D

g)
(

h)

i)

i)

k:

(

intocmit :
Alexandru.NICOLAE

ga Sef SAA

Red: A.N./5 ex.-10.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori_in consultare/avize arb
pe data de . .

)ri in consultare.php
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N„ 1832769/1845112/2234/4166 1 6. IUN. 2020

catre : S.C. DSF PROJECT RETELE S.R.L

(Strada Amurgului nr.55A, bloc IS, demisol, jude}ul llfov, ora§ Pope§ti Leordeni

Spre 9tiin Ia: Administratia Domeniului Public gi Dezvoltare Urbana Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Direcjia Sewicii Publice – Primiria Sector 3
(§os. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, Bucure§ti)

(

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1832769/04.03.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 2234/05.03.2020, completata cu documenta+ia
inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1845112/21.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4166/22.05.2020,
prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Extindere conducta gaze
naturale 9i bran9amente pe Strada Alexandru lvasiuc nr.24, sector 6, Bucure9ti", conform
C.U. nr. , va comunicam urmatoarele:

In baza informajiilor din documenta jia depusa de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de ADPDU S6:

1

2. Urmare verificarii pe teren din data de 15.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) lucrarea de extindere conducta se va executa subteran, din conducta GN existenta in
carosabilul strazii Alexandru lvasluc, pe o lungime de aprox. lam. Bran9amentul va avea o
lungime de 11m 91 se va man9ona Tn conducta nou proiectata iar bran9amentul va fi pozat
spre limita din dreapta a proprietalii.

b) in aproprierea limitel din dreapta a proprletalii s-a constatat existen}a unui arbore.

(

3. e Istate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r nor emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
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conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timput lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantutui sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 91 ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materlalului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, ve! i avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de tucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucraril 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

C)

d)

e)

D

g)

h)

r

i)

i)

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvan MwAILESCU

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

d
(

intocmit
Alexandru ANCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1842127 / 3768 / tflO©112t

cafre : SC THEOINCON BUSINESS SRL
Str. Tahoni nr. 2, bl. 33, sc. 3,et. 5, ap. 111, sector 4

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1842127/12.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3768/13.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran9ament de apa 9i racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Automatizarii nr.
25, sector I", conform C.U. nr. , va comunicam urrnatoarele:

(

1. -II wpectiv;
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic;
Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1.

a)
b)
C)

d)

r seului lucririi conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m bran9ament + 7m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente in carosabilul str. Automatizarii,

perpendicular, pana la limita din partea stanga a proprieta Iii;
c) pe traseul lucrari} 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii veai 9i arbori/arbu9ti

plantaji, exista platbanda cu iarba

3. 1 r constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi;ii:

( a)

b)

C)

I ior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujtei lucrarilor.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul tocalitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentut aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul admlnistratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform

d)

e
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
veai de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIR, ’e :.CUTIV ADJUNCT,
'AILEscu

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

qA-
intocmit=

Exp. Roxana PARASCA

(

1 1. IUN. 2020

Red:P.R./4ex.- 04.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1841917 / 3769 / 16. IUN. 2020

catre : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicita ridicarea exemplarului de la registratura
PMB

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1841917/12.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3769/13.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran9ament de apa ;i racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Valea Merilor
nr. 50-52, sector I", conform C.U. nr. , va comunicam
urmatoarele

( 1. In baza informajiilor din documentatia depusi de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic;
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru
Bucure9ti;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1.

a)
b)

C)

d)
e)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m bran9ament + 7m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente Tn carosabilul str. Valea Merilor, pana la

limita din partea stanga a proprietatii;
c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spa Iii verzi 9i arbori/arbu9ti

plantaji

3. In urma analizei documentajhi depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

I emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
’in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea §i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure;ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarut si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea §i exactitatea Tnscrisurilor

C)
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cuprinse Tn documentajb care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de vatabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
R

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

h‘
Tntocmit:

Exp. Roxana PARASCA

(

1 1. IUN. 2020

Red:P.R./4ex.- 04.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

httP://www . pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1842905 / 3920 (1821746, 1796022/1 297,13150) / 1 6. IUN. 2020

catre : SC DFS PROJECT RETELE SRL - Str. Amurgului nr. 55 A, bl. 1 S, demisol,
Pope9ti-Leordeni, llfov - bransamente@dsfretele.ro

Spre 9tiinla: PS4 - Direc jia Gospodarire Locali - Sewiciul Monitorizare 91 Control - Servicii
Spa Iii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-1 8, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1796022/26.11.2019 Bt la Direcjia de
Mediu cu nr. 13150/27.11.2019, completata cu documentajiile Tnregistrate Ia P.M.B. cu nr.
1821746/07.02.2020, 1842905/14.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 1297/10.02.2020,
3920/15.05.2020, prin care solicita li avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Extindere
re jea de distribu ge a gazelor naturale 9i bran9amente pe aleea de acces spre imobilul din
str. Cpt. Dinu Paraschiv nr. 13, sector 4", conform C.U. nr.754R/1767392/27.09.2019, va
comunicam urmatoarele:

(

1. 1 , respectiv:
C.U. nr. 754R/1767392/27.09.2019 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificirii nr. 23069/12.12.2019 emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de DGL sector 4.

a)
b)
C)

d)

e)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 85m;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn spatiu verde spate bloc 29 din bd.

Constantin Brancoveanu nr. 65-71, apoi prin aleea de acces, pana la limita din partea
stanga a proprietatii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajtei (arbori, gazon/iarba) existente Tn spajiile
verzi aferente ale blocurilor, delimitate de gard viu, din vecinatatea traseului.(

3. in urma analizei documentajtei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

’I r emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea executiei lucrarilor.
’in timpul executarii lucrari ave! i obligatia respectarii distantei minlme de 1 m–1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijtilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
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trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la conditii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor ave Ii obliga+ia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridtce au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehntco-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spatiilor
veai de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea 'inscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

r

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

SUE
Tntocmit=

;CA [

7 1 IUN. 2020

Red:P.R./4ex.- 04.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb,.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N' 1842979 /3962 (1838147/3047) / 1 6. IUN. 2020
Cdfre : R&D QUALITY INSTAL GAZ -

Spre 9tiin A: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. I, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1838147/15.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3047/15.04.2020, completata cu documenta\ia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1842979/15.05.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 3962/15.05.2020, prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
bd. Ion Mihalache nr. 247, sector I", conform C.U. nr. , va
comunicam urmatoarele:

(
1. 1 , respectiv:

C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

a)
b)
C)

d)
e)

Protecjia Mediului

Urmare verificarii pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul bd. Ion Mihalache,

perpendicular, pana la limita din partea stanga a proprietatii;
c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda 9i a vegetajiei

spontane existente pe proprietate.

3. In urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

) r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
'in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distan jei minime de 1 m–1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseutui lucrarii, conform

prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrolog ic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteD nefavorabile

d)
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in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon). '
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita{ilor, republican, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficlarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

CUTIV ADJUNCT,
IHAILEscu

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

dAIE
’intocmit=

Exp. Roxana PARASCA

(

I I. ruN. 2020

Red:P.R./4ex.- 09.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..php , pe data de . . . . . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N„ 1843914/4045 (1838477/3092) / 76. JUN. 2020

Citre ; D-na

Spre 9tiin Ia: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1838477/16.04.2020 §i la Direc jia de
Mediu cu nr. 3092/21.04.2020, completata cu documentajia inregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1843914/19.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4045/20.05.2020, prin care solicitati avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Alimentarea cu energie electrica a imobilului situat pe
9os. P.D. Kiseleff nr. 45, sector I", conform C.U. nr. , va comunicam
urmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documenta ga depusa de dvs., respectiv:
C.U nr
Memoriului tehnic;

Bucure9ti ;

aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

9i planuri anexe

Clasarea Notificarii nr

Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:

a)
b)

C)

d)
e)

emisa de Agen jia pentruProtectia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungirne de 53m
b) lucrarea se va executa din PT 4115 subteran existent in dreptul imobilului nr. 78-80 din str.

Clucerului, continua prin trotuarul nr. pare aI str. Clucerului, apoi pe drumut de acces dintre
imobilele cu nr. 74 9i 78-80, pana la aproximativ 8m fata de limita din partea dreapta a
proprietatii;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajiI verzi 9i arbori/arbu9ti
plantaji, exista vegeta+ie spontana.

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+it:

a)

b)

C)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor veai. Astfel este inteaisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
rezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in

d)
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care se specifica condi{iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
veal de pe teritoriul Mlunicipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de avizul Ministerului Culturii 9i Identitati
Nationale
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documenta+ia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

Bef Serviciu Avize ei Acorduri
Alexandru NICOLAE

tO’
(

Tntocmit=

1 1, IUN. 2020

Red:P.R./4ex.- 04.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www. pmb.ro/institutii/pdmaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844165 / 4048 / 1 6. IUN. 2021

Citre : SC PIATA VITAN SRL
Calea Vitan nr. 13-19, sector 3 –

Spre 9tiin{a: Administrajia strazilor - Sh Domnija Ancuja nr. 7, sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1844165/19.05.2020 9i la Directia de
Mediu cu nr. 4048/20.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea electrica in vederea alimentirii cu energie electrici a imobilului cu adresa
str. Vulcan Jude}ul nr. 20-26 lot 1 9i lot 2, sector 3", conform C.U.
nr. , va comunicam urmatoarele:

1. In baza informajiilor din documentatia depusi de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strizilor.

a)
b)
C)

d)
e)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 250m tot 1 + 140m lot 2;
b) lucrarea se va executa astfel:

pentru lot 1 – din PTS 790 existent in trotuarul nr. pare al caii Dude9ti, continua prin@

trotuarul nr. pare al caii Dude§ti, subtraverseaza Calea Dude9ti, continua prin
trotuarul nr. pare aI str. Vulcan Judetul, subtraverseaza str. Caloian Judejul, apoi
prin trotuarul nr. pare aI str. Vulcan Judejul, pana pe proprietatea imobilului
alimentat:
pentru lot 2 – din PTZ 2946 existent in aleea aferenta blocurilor BIC, 3A, B2C, aloi
prin aleea de acces dintre imobilelele cu nr. 31 9i 33 din str. Vulcan Judejul,

•

continua prin trotuarul nr. impare aI str. Vulcan Judetul, subtraverseaza str. Vulcan
Jude juI, pana pe proprietatea imobilului alimentat;

c) in apropierea postului de transformare PAS 790 situat Tn trotuarul numerelor pare al caii
Dude9ti se afla o platbanda cu arbori 9i vegetatie. in trotuarul numerelor pare al strazii
Vulcan Judetul s-a constatat existenta unor arbori Tn alveola precum 9i un arbore rasarit
spontan. Pe aleea de acces situata Tn lateralul blocului BIC se afla vegetatie 9i arbori (in

radina blocului
I nstate pe teren se emlte

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r nor emiterii prezentului aviz, aveti
obligatia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea executiei lucrarilor.
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'in timpul executarii lucrari aveti obliga jia respectarii distantei minime de 1 m–1.5m Tntre
cablul electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR' 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijitlor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialutui dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiu lui arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utitajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglernentarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anutui calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si executia lucririlor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul avtz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse in documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

OR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAILESCU

g Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE (

intocmit=

Exp. Alexandru ANCA

I t IUN. 2020

Red:P.R./4ex.- 1 1.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..php , pe data de . . . . . . . . . . . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844557/4122 la IUN. 2020

Citre ;

Spre 9tiin@: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1844557/20.05.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4122/21.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran§ament electric pentru imobilul situat pe strada Prahova nr.17, sector 1, Bucure9ti",
conform C.U. nr. , va comunicam urmatoarele:

(

I nspectiv:
a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1 :

1

2. Urmare verificirii pe teren din data de 27.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 15m (domeniul public), avand ca
punct de pornire LEA existent in trotuarul numerelor impare pana la noul BMP ce va fi
amplasat la limita de proprietate.

b) in dreptul imobilului situat Ia nr.17 pe strada Prahova se afla un arbore Tn alveola. De
asemenea in dreptul imobilului situat Ia nr. 11 s-a constatat existenja unei platbande cu
arbori iar in dreptul imobilului situat Ia nr. 9 se afla un arbore Tn alveola

emisa de AgenDa pentru Protecjia Mediului

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a wniterii prezentului aviz, aveti
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligajia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condi{ii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. ’in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor si ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
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dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicutar al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
'in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucririlor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile Bi
comptetarile ulterioare, persoanele fizice 91 juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanctionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
’in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

D

g)

h)

1)

i)
(

§EF SERVICIU AVIZE §l ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

'intocmit ,
Alexandru AN

1 1. IUN. 2020

Red:AA/3ex -10.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N' 1844353 / 4123 / 1 6, IUN. 2020

catre : SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SRL - prin dl.
Bd. Mircea voda nr. 30, et. 3, sector 3 -

Spre 9tiinla: PS5 – Administrajia Domeniului Public sector 5
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr $i la Direcjia de
Mediu cu nr.{/23/2/.£2£a@prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Deviere rejele electrice pentru eliberare amplasament 9i alimentare cu energie electrica a
imobilului situat pe str. Apolodor nr. 20, sector 5", conform C.U.
nr.935R/1783021/09.12.2019, va comunicam urmatoarele:(

1. 11 mpectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
acord emis de ADP sector 5:
avizul Ministerului Culturii nr.

a)
b)
C)

d)
e)
D
g)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucrgrii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 60m;
b) cablurile de medie tensiune (cablul MT intre T37 – T266 9i cablul MT Tntre T37 – T35), se

vor devia si vor fi pozate in canalul realizat pentru rejele edilitare aflat prin trotuarul aferent
proprietatii de pe str. Apolodor (nr. pare) 9i vor fi man9onate cu cablurile existente, noul
BMPT se va amplasa se va amplasa pe proprietatea beneficiarului;

c) pe terenul situat Tn strada Apolodor nr.20 (nu este delimitat) se afla vegeta+ie, arbori,
arbu9ti 9i vegetajie spontana, de asemenea, s-a constatat existenja unor arbori situaji pe
acest teren ce se regasesc aproape de trotuarul numerelor pare al strazii Apolodor. In
vecinatatea terenului situat Ia nr. 20 exista arbori si vegetatie spontana.
Intajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C:

1 or emiterii prezentului aviz, aveti
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obliga+ia respectarii distanjei minime de 1m Tntre cablul
electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
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uti}izand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie. a, anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea §i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse in documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
RazKan MIHJuLEscu

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

ait X ,
(

intocmit=

Exp. Alexandru ANCA

7 1 IUN. 2020

Red:P.R./4ex.- 1 1.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..php , pe data de . . . . . .

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



\Hf

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direqia de Mediu

Nr. 1844959/4167
16. IUN. 2020

Citre = SC APA NOVA SA
(Str. Tunari nr. 60 A, cladirea §tefan cel Mare, et. 6-9, sector 2)
office@.apanovabucuresti . ro

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1844959/21.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4167/22.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran9ament de apa 98 racord de canal pentru imobilul situat pe strada Maior Alexandru
campeanu nr.22B, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr.

va comunicam
urmatoarele:
o nspectiv:

a) C.U. nr. cu prelungirea perioadei de valabilitate pana
la data de

b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 :

2. > ui lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea de bran9ament apa potabila se va executa subteran, pe o lungime de 4m 9i se va
racorda la conducta publica de apa potabila aflata pe strada Maior Alexandru campeanu.
Racordul de canalizare va avea o lungime de 5m 9i va fi racordat la re+eaua publica de
canalizare existenta pe str. Maior Alexandru campeanu.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spa Iii verzi sau arbori/arbu9ti
'lantati.

e onstate pe teren se emite

9i planuri anexe;

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r erior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea executiei lucrarilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor veai din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile §i
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completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfet este interzisa betonarea spatilor verb (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul execu+iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9t
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Mlunicipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

EXECUTIV ADJUNCT,
ESCU

(

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

intocmit,
Alexandru AN(#A

7 1 IUN 7nD

Red:AA/3ex -10.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po;taI 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr- 1832763/1845109/2240/4207 76 IUN. 2020

C6tre: SC DSF Project Rejele SRL, e-mail: bransamente@dsfretele.ro

Spre §tiin B: ADP Sector 5, e-mail: adp@sector5.ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1832763/04.03.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 2240/05.03.2020, completata cu documentatia Tnregistrata la
PMB cu nr. 1845109/21.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4207/22.05.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Extindere conducti gaze
naturale 9i bran9amente pentru imobilul situat pe str. vanitori, nr. 10 B, sectorul 5",
conform Certificatului de urbanism nr., va comunicam urmatoarele
no dumneavoastra, respectiv:

a) Certificatul de urbanism nr. §i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de retele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 5;

Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii nr

2. Urmare verificarii pe teren din data de 09/06.2020, a traseului lucririi, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea de extindere a conductei de gaze naturale se va executa subteran, in
carosabil, pe o lungime de aproximativ 18 m, din str. Apolodor;
Conectare la rejeaua de gaze naturale, se va realiza la limita de proprietate a
imobilului cu nr. 42 din str. Apolodor, catre str. vanatori;
Lucrarea de bran9ament se va executa subteran, in carosabil 9i trotuar, pe o
lungime de aproximativ 3 m, din str. Apolodor;
Bran9amentul se va realiza Tn dreptul imobilului cu nr. 10 B, din str. vanatori, pe
latura din str. Apolodor;
Bran9amentul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr.
vanatori, pe latura din str. Apolodor;

b) in vecinatatea traseului executarii lucrarii, mai exact, in trotuarul imobilelor cu nr.
impare aI str. Apolodor, s-a constatat existenta unui arbore
in urma analizei documenta+iei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

10 B, din str

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

in situajia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrarii aveti obliga+ia respectarii distantei minime de 1,5 m
Tntre bran§ament si axul arborelui situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
'revederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
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c) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

d) in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunte li
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.

e) in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.
in cazul execu+iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".

a

g) Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii
9i pentru respectarea condijiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare materiali)

dendrologic.
j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
k) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea

Tnscrisurilor cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

(

(.

Tntocmit :
Alexandru NICOLAE

qh =“;M

1 1 IUN. 2020
Red: A'N./5 ex.- 10.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php,
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845341 / 4234 (1762032/7884) / 16, IUN, 2020

catre : SC ENERGO INDUSTRIAL IMOBILI SA
Bd. Piere de Cuberten nr. 3-5, cladirea Office Building, camera 60, et. 6, sector 2

Spre §tiin Ia: PS4 - Direc jia Gospodirire Locald - Serviciul Monitorizare gi Control - Servicii
Spajii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1762032/07.08.2019 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 7884/08.08.2019, completata cu documentajia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1845341/22.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4234/25.05.2020, prin care solicttaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Bran§ament de api pentru imobilul situat pe
str. Acjiunii nr. 26, lot 2, sector 4", conform C.U. nr. cu prelungirea
valabilitalii pang la data de , va comunicam urrnatoarele:

(

1. ’II spectiv:
C.U. nr. cu prelungirea valabilitalii pana Ia data de
9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia
Bucure§ti;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de DGL sector 4:
avizul Ministerului Culturii nr,

a)

b)
C)

d)
e)
D

Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul Drumului Bercenarului,

perpendicular, pana la aproximativ 34m fata de limita din partea stanga a proprietatii;
c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi 9i arbori/arbu9ti

planta Ii, exista platbanda cu iarba.
(

3. in urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi;ii:

a)

b)

I emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitar ii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile ei
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
rezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorulul domeniului public in

C)
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care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 91 proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

UTIV ADJUNCT,
\ILESCU;

; §ef Sewiciu Avize gi Acorduri
Alexandru NICOLAE

}&*
Tntocmit=

Exp. Roxana PARASCA
(

7 1. IUN. 2020

Red:P.R./4ex.- 04.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www . pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845469 / 4236 / 1 6. IUN. 2020

Citre : SC PROMPT GAZ SRL
(Strada Staminelor nr.2, Sector 2, Bucure§ti)

Spre 9tiinla: Direc jia Servicii Publice - Primaria Sector 3
(§os. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, Bucure9ti)

(

Referitor la cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1845469/22.05.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4236/25.05.2020, prin care solicita li avizul de speciatitate privind executarea lucrarii
„Extindere conduct8 gaze naturale fi bran9amente pe Aleea Fizicienilor 9i proprietate
particulara cu IE200057, sector 3, Bucure9ti", conform C.U. nr.
va comunicam urmatoarele:

In baza informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Directia Servicii Publice – PS3;

1

2. Urmare verificirii pe teren din data de 27.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarile se vor executa subteran pe o lungime de 105m dupa cum urmeaza; Lucrarea de
extindere conducta gaze naturale GN RP PE 100 SDR11 din conducta existenta pe aleea
Fizicienilor unde are punct de conexiune. Conducta va fi montata subteran, prin carosabilul
Aleii Fizicienilor lateral bloc D4B 9i prin proprietatea particulara cu IE 200057 unde va avea
cap terminal. Bran9amenul de gaze naturale se va cupla la noua conducta proiectata,
lucrarile vor fi executate prin parcajul situat Tntre imobilul situat pe aleea Fizicienilor nr. 1 9i
blocul D4B, urmand sa alimenteze imobilul situat pe Aleea Fizicienilor nr. 1

b) 'in apropierea tucrarilor, in parcajul aleii Fizicienilor, lateral bloc D4B se afla arbori Tn
alveola. De asemenea Tn vecinatatea lucrarilor se afla arbori 9i vegetajie spontana (gradini
bloc

Rure te pe teren se emite

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r erior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) ’in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectirii distantei minime de 1.5m Tntre
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conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucririi, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condi+ii de amplasare.
In dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
’in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai inso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii 91
pentru respectarea condijiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrart de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

C)

d)

e)

D

g)

h)
r

1)

i)

r

§EF SERVICIU AVIZE §l ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

'qdLl‘

Tntocmit ,
Anca Alexand ru

7 1. IUN. 2020
Red:AA/3ex.-1 1.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www,pmb.ro/institutii/primaria/directii/dtrectia mediu/avtze arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

NmR-’TUN' mJ

Cdtre : SC AVI PROD GRUP SRL - soliciti ridicarea exemplarului de la registratura PMB
contact@aviprodgrup.ro

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1846081/25.05.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4291/26.05.2020. prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea de gaze naturale 9i bran9amente pe str. Aldeni nr. 45, sector I", conform
C.U. nr. , va comunicam urmatoarele:

1. 1 s., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1.

(

a)
b)
C)

d)
e)
D

emisa de Agenjia pentru Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 19m;
a) lucrarea se va executa
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Aldeni, din dreptul

imobilului cu nr. 51, prin carosabilul str. Aldeni, iar bran§amentul se executa din conducta
perpendicular, pana la limita din partea dreapta a proprietatii;

c) in vecinatatea bran9amentului exista o pastila cu lex. Prunus cerasifera (corcodu9) a
12cm, h 5m, vegeta;ie spontana 9i iarba;

b) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente in platbanda 9i aliniament, cu
arbori, iarba/gazon 9i vegeta jie spontana.

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea execujiei tucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarit, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condiliilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
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trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urrna verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrariior aveti obliga jia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spa{iilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrotogic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

§ef Sewiciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

/BFI

Tntocmit:

1 1. IUN. 2020
Red:P.R./4ex.- 1 1 .06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www .pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845856 / 4296 / Hmf.l©l

catre ; EVAM CONSTAL –

Spre 9tiin Ia: PS3-Direcjia Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobe9ti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1845856/25.05.2020 §i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4296/26.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea de distribu}ie a gazelor naturale 9i bran9amente pe str. Brijdrii 9i Drumul
Gura Siriului nr. 122-130, sector 3", conform C.U. nr. , va comunicam
urmatoarele:

(

1. I nspectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de PS 3.

a)
b)
C)

d)
e)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 03.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 194m;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. BrigHI, continua prin

carosabilul Drumului Gura Siriului, pana in dreptul imobilului bran9at, iar bran9amentul se
executa din conducta, perpendicular, pana la limita din partea stanga a prbprietatii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiet existente Tn aliniamentul din Drumul Gura
Siri ului, aliniament recent plantat/modernizat/creat, care conjine pastile cu arbori/puieji.

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

In situatia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentulut aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiet lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform

prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condi+ii de amplasare.
In dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altar materiale in jurut
trunchiutui arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la conditii meteo nefavorabile.

d)
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In cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea gi exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
IIHAILESCU

Sef Serviciu Avize si Acordurt
Alexandru NICOLAE

IA
Tntocmit=

C

(

I T, IUN. 2020

Red:P.R./4ex.- 1 1 .06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N1

catre : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre 9tiin Ia: PS4 - Direcjia Gospodarire Locala - Serviciul Monitorizare §i Control - Sewicii
Spajii Verzi - B-duI MetaJurgiei nr. 12-1 8, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1846232/26.05.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4387/27.05.2020, prin care solicita li avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Constantin Bosianu nr. 25-27-
29, tronson 1, sector 4", conform C.U. nr. , va comunicam urmatoarele:

( 1. 10 espectiv:
C.U. nr. gi planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de AgenDa pentru
Bucure9ti ;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de DGL sector 4.

a)
b)
C)

d)
e)

Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. C-tin Bosianu,

perpendicular, pana pe proprietate;
c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi 9i arbori/arbu9ti

plantati .

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obllga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor,
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se spectfica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare gi
stradale) de pe teritoriut Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai insotit de avizul Ministerului Culturii si Identitatii

C)
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Nationale
f) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor

cuprinse Tn documentatia care a constituit ta elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiter8

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ILESCURazva,

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

'71<L.--
Tntocmit:

Exp. Roxana PARASCA
B

L/

(

1 \ \UN. lala
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nn 1847068 / 4463 / 76. IUN. 2020
catre : SC ENERCONSTRUCT SRL - Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre 9tiin Ii: ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1847068/27.05.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4463/28.05.2020, prin care solicitati avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Deviere rejele electrice 9i reamplasare PT, in vederea eliberirii amplasamentului din
9os. Electronicii nr. 9-11, sector 2", conform C.U. nr. , va comunicam
u rmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documenta jia depusi de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr. emisa de
Bucure9ti ;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilltare:
avizul favorabil emis de ADP sector 2.

a)
b)
C)

d)
e)
D

Agen jia pentru Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 03.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 180m;
b) lucrarea se va executa din cablurile existente Tn trotuarul nr. impare al 9os. Electronicii, din

dreptul PT145 (ce se va desfiinja), continua prin trotuarul nr. impare al 9os. Electronicii
pana la limita din partea dreapta a proprietalii 98 pe proprietate pana la noul post de
transformare relocat:

c) in trotuarul str. lpsilanti Voievod de la intersecjie cu str. Ghinea Brata9eanu se va executa
un rnarl§orl;

d) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn pastile cu arborii din
aliniamentul 9os. Electronicii sau a gardului viu format din iedera la limita de proprietate din
str. lpsilanti Voievod de la intersec jie cu str. Ghinea Brata9eanu.

(

3. I onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distanjei minime de 1 m–1.5m Tntre
cablul electric si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condi{ii de amplasare.
in dreptul arborllor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 lunt de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spa{iilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanete fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor veni. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabit numai Tnso gt de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucririlor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti''.
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documenta jia care a constituit ta elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

1 1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize ei Acorduri
Alexandru NICOLAE

?AJ“
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1842366 / 3795 (1837108,1840137/3264,3535) /

care : SC CONSANITAS COMPEXIM SRL – prin dl. - pentru d-na
+ ==\ t

Spre 9tiin A:
• Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja mr. f , sector 7

• PS5 - Administrajia Domeniului Public sector 5
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

(’ Referitor la cererea dvs. Tnreg}strata la P.M.B. cu nr. 1837108/07.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 3264/24.04.2020, completati cu documenta{iile inregistrate Ia P.M.B. cu nr.
1840137/07.04.2020, 1842366/13.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3535/04.05.2020,
3795/13.05.2020, prin care solicitaji avizu} de specialitate privind executarea lucrarii: „Extindere
rejea de distribu ge a gazelor naturale 9i bran9amente pe 9os. Bucure9ti-Magurele nr. 228,
proprietiji particulare, sector 5", conform C.U. nr. , va comunicam
urmatoarele:

1. 11 es pectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure§ti ;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor;
avizul femis de Primaria sectorului 5.

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protec jia Mediului

r eului lucririi conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 81m;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul 9os. Bucure9ti-Magurele,

perpendicular, pana la aproximativ 2m faji de limita din partea stanga a proprieta Iii
imobilului cu nr. 226 9i prin acesta pana la imobilul bran9at;

c) pe traseul lucrarii 9i in vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi 9i arbori/arbu9ti
plantaji .

r

3. in urma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

r lor emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public Tn
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

W.*
Tntocmit=

Exp. Roxana PARASCA
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N8/ 1 16,343,1300,13149) /

Citre : SC DFS PROJECT RETELE SRL - Str. Amurgului nr. 55 A, bl. 1 S, demisol,
Pope§ti-Leordeni, llfov - --

Spre §tiin@: PS4 - Directia Gospodarire Loca16 - Serviciul Monitorizare gi Control - Servicii
Spa}ii Veni - B-duI Metalurgiei nr. 12-1 8, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1796028/27.11.2019 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 13149/27.11.2019, completata cu documenta+iile Tnregistrate 'la P.M.B. cu nr.
1810539/08.01.2020, 1812529/14.01.2020, 1821754/07.02.2020, 1842897/14.05.2020 9i la
Direc jia de Mediu cu nr. 116/09.01.2020, 343/15.01.2020, 1300/10.02.2020, 3921/15.05.2020, prin
care solicita li avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Extindere rejea de distribujie a
gazelor naturale 9i bran9amente pe str. Muntele Lung nr. 31, sector 4", conform C.U.
nr. , va comunicam urmatoarele:

(

1. 'll nspectiv:
C.U. nr. §i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de DGL sector 4.

a)
b)
C)

d)
e)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 20.01.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1 lm;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta in carosabilul str. Muntele Lung, din dreptul

imobilului cu nr. 29, pnn carosabilul str. Muntele Lung pe o lungime de aproximativ 8m, iar
bran9amentul se executa din conducta perpendicular, pana la aproximativ 2m fag de limita
din partea stanga a proprietalii;

c) pe traseul lucrarii 91 in vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi 9i arbori/arbu9ti
plantaji .

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

in situajia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 91 executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
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Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
veui de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

§ef Serviciu Avize 9i Acordun
Alexandru NICOLAE

(X
/C

Tntocmit:
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1843215/3983 Tamz
catre : APA NOVA BUCURESTI
(str. Tunari nr,60A, cladirea §tefan cel Mare, etejele 6-9, sector 2, Bucure§ti)

Spre 9tiin Ia: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

(
Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M,B, cu nr. 1843215/15.05.2020 9i la Direcjia de

Mediu cu nr.3983/18.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Executie racord de canalizare pentru imobilul situat pe strada Zece Mese nr.26, sector 2,
Bucure9ti", conform C.U. nr. , va comunicam urrnatoarele:

1. In baza informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agentia pentru
Bucure§ti;
Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
aviz de traseu emts de Administratia Strazilor;
avizul emis de Primaria Sector 2;
avizul Ministerului Culturii nr

a)
b)
C)

d)
e)
D
g)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 19.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) l’ucrarea se va executa subteran, pe o lung ime de 8m iar racordul proiectat se va lega in
reteaua publica de canalizare Dn 30 cm existenta Tn carosabitul strazii Zece Mese. caminul
de racord proiectat se va amplasa Tn domeniul public, in trotuarul strazii Zece Mese pe
}atura cu imobtlul situat Ia nr.26

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii veni sau arbori/arbu9ti
lantati

3. in urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterit prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiet lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor veui din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificartle §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,C'
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prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 ta HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiutui Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

CUTIV ADJUNCT,
SCU

r
§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

’intocm it ,
Anca Alexandru

05, tUB. 2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr' 1801533/4120 10. IUN. 2020

catre: doamna

Spre §tiin@: ADP Sector 1 , e-mail: secretariat@adp-sector1 . ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1844533/20.05.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4120/21.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii „Bran9ament electric trifazat subteran pentru imobilul situat
pe str. Duetului, nr. 21, sectorul I", conform Certificatului de urbanism nr., va
comunicam urmatoarele

I dumneavoastra, respectiv:1

a) Certificatului de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1 ;
f) Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii nr

2. Urmare verificirii pe teren din data de 2.06.2020, a traseului lucrarii, conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea se va executa subteran, in trotuar, pe o lungime de aproximativ 25 m, din
str. Duetului:
Man9onarea se va realiza la limita din dreapta a proprietalii cu nr. 21, la stalpul SC
10001, apoi traseul executarii lucrarii va continua prin trotuar pana la limita de
stanga a imobilului cu nr. 21 ;
Bran9amentul va fi pozat la limita din stanga a imobilului cu nr. 21, din str. Duetului;

b) in dreptul imobilului cu nr. 21 s-a constatat existenta a trei platbande de aliniament,
de aproximativ 50 cm latime §i a unei alveole tot de 50 cm latime, care contine un
arbore 9i vegetatie spontana;
Platbanda de la limita din stanga a proprieta+ii contine arbori, vegetajie spontana, 9i
este delimitata de un gard de protectie;
Platbanda de la limita din dreapta a proprietatii con+ine un arbore, vegetatie
spontana 9i este delimitata de un gard de protectie;
Platbanda situata central, Tntre cele doua platbande descrise mai sus, contine un
arbore retezat si veqetatie spontana
manalizei documenta+iei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor conditii:

I ulterior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrarii aveti obligatia respectarii distantei minime de 1 m Tntre
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bransament si axul arborilor situati Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunte Ti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii,
veji avea obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora.
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii
9i pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

C)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

i)
k)

MIHAILESCUBi
®\EXECUTIV Adjg

(

Tntocmit :
Alexandru NICOLAE

HI .- §ef SAA

es IUN- 2028

Red: A.N./5 ex.- 02.06.2020 - prezentul aviz a fest postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori in consultare/avize arbori_in_consultare.php,
pe data de .................
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1835813/1845619/2653/4295 10. IUH. HI$

Cgtre: domnul

Spre $tiin Ii: Sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti, Directia Gospodarire Locala, Biroul
Lucrari Edilitare, e-mail: contact@ps4. ro

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la PMB cu nr. 1835813/27.03.2020
9i la Direcjia de Mediu cu nr. 2653/27.03.2020, completata cu documentatia Tnregistrata la
PMB cu nr. 1845619/25.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4295/26.05.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Bran9ament electric pentru
imobilul situat pe str. Odei, nr. 38, sectorul 4, Bucure§ti", conform Certificatului de
urbanism nr., va comunicam urmatoarele:
o e dumneavoastri, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de DGL – SMC – SSV, sector 4;
f) Aviz emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale cu nr

2. irii pe teren din data de 29.04.2020, a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea de bran9ament se va executa subteran, in trotuar, pe o lungime de
aproximativ 13 m, din domeniul public al str. Odei;
Man9onarea se va realiza la stalpul aflat Tn trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 36,
al str. Odei;
Bran9amentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 38, din str. Odei.

b) Pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatatea traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau
arbori/arbusti plantati

mIa analizei documentajhi depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a ulterior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor;

b) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate Tn Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti";
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C)

d)

e)
f)

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

Razvan MIHAILESCU

\TPB EXECUTIV Adj

'Fntocmit :
Alexandru NICOLAEt

Sef SAA

X,;‘

05. IUN. 2020

Red: A.N./5 ex.- 02.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize_arbori_in_consultare.php, la
data de ...
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1828414/1 845766/1 898/4294

Citre : domnul
(\ 1

Spre 9tiinji: ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr 44, sector 2

(

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1828414/25.02.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 1898/26.02.2020, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1845766/25.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4294/26.05.2020, prin care solicitaji avizut de
specialitate privind executarea lucrarii: „Alimentare cu energie electrici pentru imobilul situat
pe strada Cri9ul Negru nr.9, sector 2, Bucure9ti", conform C.U ,
in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura
(tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municip}ului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

I espectiv:1

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti
Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de retele edilitare;
avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificirii pe teren din data de 17.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, pornind din stalpul LEA situat in
dreptul imobilulul aflat Ia nr.9 pe strada Cri9ul Negru nr.9, pana la noul BMPM amplasat la
limita de proprietate.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii veai sau arbori/arbu§ti
lantati

in ma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

emisa de AgenDa pentruProtecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiet lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
adrninistrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este intenisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.
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n cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edititare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

(

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

=\~',
Tntocmit ,
Alexarvl EU ANCA

I SiON. 299

Red:AA/3ex -18.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1843067/1 881723/3985/5020 21. IOI

catre : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5, Bucure§ti

Spre 9tiinla: Directia Sewicii Publice Sector 3- Primaria Sectorului 3
(§os. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2, sector 3, Bucure9ti)

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municiplului Bucure9ti cu nr.
1843067/15.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3985/18.05.2020, completata cu documentatia
Tntregistrata Ia P.M.B cu nr.1851723/12.06.2020 §i la Directia de Mediu cu nr.5020/15.06.2020,
prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Extindere conducti gaze
naturale 9i bran9amente pe Drumul Gura Crivalului 9i pe drum de servitute, Sector 3,
Bucure9ti", conform C.U. nr.383R1618501 din 11.06.2018 in conformitate cu A.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protectie a spajiilor vent pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 91 stradale) de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, va comunicam urmatoarele
nn baza informajiilor din documentajia depusa de dvB., respectiv:

a) C.U. nr. 383R1618501 din II.06.2018 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. 14813/03.07.2018 emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

Bucure9ti
d) Plan de coordonare rejele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

aviz de traseu emis de Directia Servicii Publice –PS3:
2. Urmare verificarii pe teren din data de 20.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totala de 64m(60m extindere+4m
bran9ament) pornind din conducta de gaze naturale GN RP PE SDR11 existenta in
carosabilul strazii Drumul Gura Crivatului. Punctul de cuplare va fi executat Tn carosabilul
strazii Drumului Gura Crivalului, in dreptul drumului de servitute catre imobilul situat Ia nr.
32A. De la punctul de cuplare traseul continua pe drum de servitute §i va avea CT in
dreptul proprieta+ii situate pe Drumul Gura Crivatului nr. 32A. Bran9amentul se va executa
pe o lunglme de 4m.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrar ii nu exista spajii veai sau arbori/arbu9ti
lantati

mMI pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a) in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

U) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea $i
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administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa{ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijtile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrartlor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

'intocm it,

ISI!11 Hq

Red:AA/4ex.-1 8.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori_in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

ILI!!N, 79:’9
Nr. 1848124 / 4601 /

catre : SC ELECTRO TIRON SRL - Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6 – electro tiron@yahoo.com

Spre 9tiin@: Administra jia strazilor - Sh Domnija AncuLa nr 7, sector 7

Referitor la cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1848124/29.05.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4601/02.06.2020, prin care solicita li avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran9ament electric pentru imobilul situat pe str. Ion Baiulescu nr. 75, sector 5", conform
adre sei nr. emisa de Administrajia Strizilor Bucure9ti, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

nn baza informajiilor din documenta jia depusa de dvs., respectiv:
a) adresei nr. emisa de Administratia Strazilor Bucure9ti;
b) Memoriuluitehnic;
c) Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare.

2. Urmare verificirii pe teren din data de 17.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 45m;
b) lucrarea se va executa din CT (cutia de transformare) existenta Tn trotuarul nr. pare aI str.

Bobalna, subtraverseaza str. Bobalna, continua prin trotuarul nr. impare aI str. Bobalna,
apoi prin trotuarul nr. impare aI str. Ion Baiulescu, pang la limita din dreapta proprietatii;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi 9i arbori/arbu9ti
plantaji, exista vegetajie spontana (fals ojetar)

(

3. in urma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

in situajia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor,
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso{it de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea gi executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de speciatitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri$are sau toaletare material dendrologic

C)

d
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Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteri

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT.

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

, ."r

Tntocmit:

Exp. Roxana PARASCA
1,

,;

(

I SigN. ?W

Red :P.R./4ex.- 17.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1850915 / 4865 1 -21. lyN. 20:[J

Citre : SC MD ELECTRIC PROJECT SRL - mdelectricproject@gmail.com

Spre 9tiin@: PS3-Direcjia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobe§ti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1850915/10.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4865/11.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentarea cu energie electrici a imobilului cu adresa aleea Taifunului nr. I:3, sector 3",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privlnd
aprobarea Normelor de protectie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 'lo spectiv:
C.U. nr. gi planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru
Bucu re9ti ;
avizele/acordurlle individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de PS 3.

a)
b)
C)

d)
e)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 17.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 70m;
b) lucrarea se va executa din CS existenta Tn spajiu verde dintre carosabil 9i limita de

proprietate de pe Aleea Taifunului, pe partea imobiletor cu nr. impare, subtraverseaza Drm
Lunca llvei, apoi continua prin spajiu verde dintre carosabil 9i limita de proprietate de pe
Aleea Taifunului, pe partea imobitelor cu nr. impare, pana la limita din dreapta proprietatii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente in spa{tu verde de pe Aleea
Taifunutui dintre carosabil 9i limitele de proprietate, cu iarba 9i arbori.

(

3. in urma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

a or emiterii prezentutui aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiet lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distanjei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul Tn care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocutrii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu§irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realtzarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafe+ele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul Pi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la etaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

ADJUNCT,
CU

Sef Serviciu Avize si Acorduri

Alexandru NICS)bAE
/-’/ Iwar r

Tntocmit=

1 9. ItIN. 23:O

Red:P.R./4ex.- 19.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www .pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1851649 / 5022 / &WWW

catre : SC ATF POWER DESIGN S.R.L. . pentru SC E-Distribu(ie Muntenia SA
– solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB -

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector I

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1851649/12.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5022/15.06.2020, pnn care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea electrica pentru alimentarea cu energie electrica a imobilului cu adresa str.
Crinului nr. 44, sector I", conform C.U. nr. , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verb pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documentatia depusi de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
aviz de traseu emts de ADP sector 1.

a)
b)
C)

d)
e)

Protec jia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 17.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 133m pe domeniul public (143m lungime
cablu)

b) lucrarea se va executa din PTS 1533 existent in spatiu verde bloc A 4 din str. Crinului nr.
20-24, prin spatiu verde bloc A 4 din str. Crinului nr. 20-24, apoi prin trotuarul nr. pare aI str.
Crinului, pana la limita dreapta a proprietatii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetatiei existente in spatiu verde (cu arbori,
arbu9ti, gard viu, iarba), pastila 9i platbanda (cu arbori, iarba) din vecinatatea traseului
lucrarii

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C:

I or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujie i lucrarilor,
in timpul executarii lucrari aveti obligajia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform preveder}lor
SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
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utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 lunt de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor ave Ii obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita{ilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafe+ele spajiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi{iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMIB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de avizul Ministerului Culturii 9i Identitalii
Nationale
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea gi exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documenta+ia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

r

Sef Serviciu Avize si Acorduri \
Alexandru NICOLAE

W-
Tntocmit:

1 g.lyN. 29:IS
Red:P.R./4ex.- 19.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1852840/5094(1836790/2802)/ &

Citre: SC Central District 4 Elemente SRL - prin SC Forty Management &
Investment SRL – soliciti ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Paris nr. 31, ap. 2, sector I

Spre §tiin}a : PS3-Direcfia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobe§ti nr. 5-7, sector 3

Referitor la adresa dvs., Tnregistrati la P.M.B. cu nr. 1836790/03.04.2020 §i la
DirecTia de Mediu cu nr. 2802/08.04.2020, completata cu Protocolul de plantare nr.

, Tnregistrat la P.M.B. cu nr. 1852840/16.06.2020 §i la Direc Oa de
Mediu cu nr. 5094/17.06.2020, pan care solicitaji aviz de specialitate privind
defri§area punctuala a arborilor ce Tmpiedica executarea lucrarii “Devierea rejelei de
canatizare, extinderea rejelei pubtice de apa potabitd §i canatizare pe str. Fizicenilor
§i pe Aleea Fizicienilor paVIa in dreptut imobilului cu nr. 1, din Ateea Fizicienilor,
sector 3", conform Autorizajiei de Construire nr. §i pune
in pericol starea de verticalitate a arborilor, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i
;i H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea §i execu ga lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare §i stradale) de
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe
teren in data de 28.04.2020, s-a inventadat urmatorul material dendrologic pentru
care avizim defri$are :
Lateral stanga bloc D 4 B, sc. 2 din str. Fizicienilor nr. 7-9 , sector 3 :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 25, h 8m
- 1 ex. Acer sp. (arTar §i paltin) O 15cm, h 8m
Lucrarile avizate, se vor executa prin grija dvs. in prezen}a unui reprezentant

al administratorului legal al terenului (cu o nrma specializata abilitata) care va
preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua
masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur §i a re}elelor
aeriene, precum ;i de creare a condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane duni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

tanar

Precizam ci administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja
bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucr3rilor,

(

(
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nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, in compensarea arborilor avizaji pentru defri?are, ave$
obligafia plantirii a 2ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa
trunchiului de 20-28 cm §i TIIal$me corespunzitoare circumferinfei Tn func Pe de
specie, in aliniamentele secundare de pe raza sectorului 3, in perioada optima de
plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 202 1, respectand Protocolu} de
plantare nr. incheiat cu reprezentanTii Primiria sectorului 3, prin
Direc ga Administrarea Domeniului Public 9i SC Forty Management & Investment
SRL

N4entionim urm5toarele :
1. Conform Protocolului de plantare nr. incheiat cu

reprezentanTii Primaria sectorului 3, pNn Direc Qa Administrarea
Domeniului Public §i SC Forty Management & Investment SRL
“Primiria Sector 3 a stabilit ca plantarea arborilor Tn compensare, sa se /
efectueze in aliniamentele secundare de pe raza sectorului 3, in perioada
optimi de plantare din toamna anului 2020 – primivara anului 2021“;
Procesul verbal de recepTie a lucrarilor de plantare Tncheiat la data de2

11.06.2020, Tntre Primaria Sectorului 3 – Directia Administrarea
Domeniului Public ;i SC Forty Management & Investment SRL, pnn care

fost recepjionaji 2ex. Platanus sp. (platan) circumferinja 20cm,au

respectiv min. 7cm, in aliniamentul din Piaja Alba Iulia bl. H 1, faB CEC,
Tnsotit de foto arbori;

Direc ga de Mediu prin Serviciul Monitorizare SpaTii Verzi, urmeazi sa
verifice respectarea protocoalelor/angajamentelor de plantare, ce stau la

3

baza emiterii avizelor de specialitate emise de Serviciul Avize §i Acorduri
din cadrul Directiei de Mediu
In acest sens, societatea dvs. are obligativitatea respectarii Protocolului de

plantare nr. , motiv pentru care vi reiteram faptul ci, perioada r
optimi de plantare este toamna anului 2020 – primivara anului 2021 §i totodata ’
asigurarea prinderii materialului dendrologic plantat §i Inlocuirea acestuia, dupa caz,
pana la prindere (dupa minim doua perioade de vegetajie).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 2 ex. arbori

§EF SERVICIU AVIZE §I ACORDURI
Alexandra NICOLAE rfI

intocmit

I g(ON. 29:9
Red : P.R. / 4 ex. – 19.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http' /,'\\ \\ \\ .pnrb. rtl 'inst itutii,'prinraria''dircctii direct ia_nrediu a\ i/c_arbori_in_cLtnsrlltarc, a\ i/c_arhtlri_in _ctllrsrlltarc. php , pe data de.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1841422/3719 ?ftoFail

Citre : SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL
(str. Covasna nr. 10, bloc E15, sc.1, et.1, ap6)

Spre 9tiinta:PS4 - Direc jia Gospodirire Locala - Serviciul Monitorizare ei Control -
Servicii Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(
Referitor la cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1841422/11.05.2020 9i la Direcjia de

Mediu cu nr. 3719/12.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Alimentare cu energie electrici a imobilului situat cu adresa pe Drumul Creje9tilor nr.102,
sector 4, Bucuresti", conform C.U. nr.! ' va comunicam
u rmatoarele:

In baza informajiilor din documentajia depusi de dvs., respectiv:
a) C.U. nr, 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) Plan de coordonare rejele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
f) aviz de traseu emts de Directia Gospodarire Locala-PS4;

1

2. Urmare verificirii pe teren din data de 20.05.2019 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 230m din care 43m pe domeniul
public, pornind din PT5060 existent pe proprietatea cu IE220634, continua pe drum de
servitute IE220675(drum neamenajat) 9i prin trotuarul numerelor pare al Drumului
Crete9tilor urmand sa intre pe drum de servitute IE228724 pana la imobilulul ce urmeaza
sa fie bran9at situat pe Drumul Crete9tilor nr. 102
)e terenul cu IE220675 si in vecinatate s-a constatat prezenta veqetatiei spontane

e nstaB peTeren se emite

emisa de Agenjia pentru Protecjia Mediului

(’

b)
3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+tonat de respectarea urmatoarelor condt Iii:

a)

b)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor,
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligatia sa nu diminueze
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suprafetele spajiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu}ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privtnd Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

r J

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE

9+44;

intocmit
Alexand ru ANCP

1 aluN. 2020

Red:AA/3ex.-24.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www. pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844170/1849523/4049/4762 29 h. 20;a
care : S.C SCARE COMPANY CID S.R.L
(Calea Dude§it

Spre 9tiin Ii: -Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. I, sector I

-PS4 - Direcjia Gospodarire Locali - Serviciul Monitorizare gi Control - Servicii
Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

( Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1844170/19.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4049/20.05.2020, completata cu documentatia
Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1849523/04.06.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 4762/05.06.2020,
prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Extindere rejea publici de
api potabili 9i canalizare pang la imobilul din str. Povestei nr.10, sector 4", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele

Flo espectiv:
a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic:
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure§ti
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edititare;
D aviz de traseu emis de Administratia Strazilor;

avizul de traseu emis de Directia Gospodarire Locala sector 4:
2. Urmare verificirii pe teren din data de 17.06.2020 a traseului lucrdrii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea de extindere rejea apa potabila 9i rejea canalizare se va executa subteran, pe o
lungime de aprox. 120m pe domeniul public, avand ca punct de pornire conducta de apa
potabila Dn80C)mm Ol respectiv colectorul Dn150 cm beton, ambele existente Tn
carosabilul caii vacaresti. Lucrarile vor subtraversa Calea vacaresti. trotuarul numerelor
impare 9i continua prin strada Povestei pe drumul neasfaltat pana la imobilul situat pe
strada Povestei nr. 10

b) in trotuarul numerelor impare al caii vacare9ti se regasesc arbori Tn alveola iar pe str.
Povestei, la limita drumului neasfaltat se afla arbori 9i vegetajie spontana ( spatii veai
neamenajate)

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3. e onstate pe teren se emite
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AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

In situa jia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia soticitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarit distanjei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Re{ele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialu tui dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate §i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor veai. Astfel este intenisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de speciatitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

D

g)

h)

1)

i)

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

%
'intocmit
Alexandru ANC

Red:AA/4ex.-23.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/lnstitutil/pNmarla/dlrectu/dlrectia medlu/avlze arborl in cansultare/avize arborl in consultare php , pe data de

1 9. IUN. 2020
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\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1848753/4699 29. IUN. 2028

Citre ; SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, cladirea Stefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre 9tiin Q: Administrajia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1848753/03.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4699/04.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament apa 9i racord de canal pentru imobilul situat pe 9os. Chitilei nr.297, sector 1,
Bucure9ti", conform C.U. nr. din 1, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor ae protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele
nn baza informatiilor din documentatia depusa de dvs., respectiv:

297

(

a) C.U. nr. i 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administratia Strazilor:

2. Urmare verificarii pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m respectiv 8m, dupa cum urmeaza:
Bran9amentul de apa potabila Dn30mm va avea lungimea de 10m 9i se va racorda la
conducta pubtica de apa potabila aflata pe 9oseaua Chitilei, alimentand imobilul situat Ia nr.

Racordul de canalizare va avea o lungime de 8m 9i va fi conectat la reteaua publica de
canalizare existenta pe 9oseaua Chitilei.

b) La limita din dreapta a imobilului situat Ia nr. 297 pe §os. Chitilei se afla 2 arbori. De
asemenea Tn dreptul imobilului, in fata acestuia, se afla o portiune de aprox. 4m latime de
teren neamenaiat (pamant
manalizei documentatiei depuse 98 a aspectelor constate pe teren se emite

1) emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a or emiterii prezentutui aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obltgatia respectarii distanjei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
revederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
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In dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in tirnpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplaretor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora
La finalizarea lucrarilor aveji obligatta refacerti spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este vatabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor speciftcate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spa{iilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

EXECUTIV ADJUNCT,
'LESCU

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

r

Tntocmit ,

""*y"
1 9' IUN. 2020

Red:AA/3ex.-19.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbort in consultare/avlze arbori in consultare.php , pe data de
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\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1848840 / 4700 / 29. IUN. m
Citre : SC ERBA§U EDIL CONSTRUCT SA - prin dl.
ridicarea exemplarului de la registratura PMB

– soliciti

Spre §tiin Ia: PS4 - Direc jia Gospodarire Locali - Sewiciul Monitorizare §i Control - Servicii
Spajii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1848840/03.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4700/04.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe intr. Stoicani nr. 3, sector 4",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protectie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. I spectiv;
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic;
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de DGL sector 4;
avizul Ministerului Culturii nr.

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protecjia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul intr. Stoicani, perpendicular,

pana la limita stanga a proprietatii;
c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi §i arbori/arbu9ti

planta Ii.

(

3. I nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revlzuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9tal 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00

http://www.pmb. ro



autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Norrnele de protec jie a spaliilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrolog ic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la etaborarea prezentului aviz
Prezentul avlz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Sef Serviciu Avize si Acordurl
Alexandru NICOLAE

’intocmit:

Exp. Roxana PARASCA

(

7 g. IUN. 2020

Red:P,R,/4ex.- 23.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www. pmb.. php , pe data de
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr' 1848956 / 4729 (1814939'1821774/78411303) Q 9. /UNI
catre : SC DSF PROJECT RETELE SRL - prin
exemplarului de la registratura PMB

– solicita ridicarea

Spre 9tiinta: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1814939/21.01.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 784/22.01.2020, completata cu documentatiile Tnregistrate Ia P.M.B. cu nr.
1821774/07.02.2020, 1848956/03.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 1303/10.02.2020,
4729/04.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucririi „Extindere
rejea de distribu jie a gazelor naturale 9i bran9amente pe Drumul Valea Doftanei 9i pe
proprietalile cu IE 213374 9i IE 231528 (nr. 133 A), sector 6", conform C.U. nr.

, Tn conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr.
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiutui Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele:

(

1. I mpectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

a)
b)

C)

d)
e)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 334m pe domeniul public 9i privat;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilut Drumului Valea Doftanei din

apropierea intersecjiei cu Aleea Pasarea Tn vazduh, continua prin carosabilul Drumului
Valea Doftanei, apoi prin drumul de acces/servitute, pana la limita din stanga proprietatii 9i
aerian pe proprietate;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda cu arbori si
iarba/gazon din vecinatatea traseului lucrarii.

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a nor emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor,

b) in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
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conducta 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiate in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa{ilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialttate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 ta H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spatiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit ta elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

C)

d)

e)

D

g)

h)

i)
i)

kI

DIRECTC)

bR
rE

:,CUTIV ADJUNCT,
CU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

9% f

’intocmit:
Exp. Ro_xana PARASCA

=#qq.

1 9. IUN. 20:0

Red:P.R./4ex.- 24.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www. pmb..php . pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5. Bucuregi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb.ro



V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849600/4749 m
Cdfre : S. C. ELECTRO TIRON S.R.L
(Strada Lacului Ursului n' ' C, sector 6, Bucure9ti)
(

Spre 9tiinla: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1849600/04.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 4749/05.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Alimentare cu energie electrici ' imr'hill'lui situat Pe strada Gheorgheni nr.36, sector 5,
Bucure§ti", conform C.U. nr. _ _ lin ' in conformitate cu A.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele
aza informatiilor din documenta jia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. lin 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarit nr.

Bucure9ti;
d) Plan de coordonare retele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucuresti:
2. arii pe teren dile 12.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiitor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 80m din care aprox. 36m pe domeniul
public, pornind din PT1597, traseul strabate trotuarul numerelor pare al strazii Gheorghieni
9i continua pana la imobilul alimentat precum 9i Tn incinta acestuia, la noul PT proiectat.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinitate traseului lucrarii nu exista spatii veai sau arbori/arbu9ti
plantaji dar s-a constatat existenja vegetajiei spontane

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

I icr emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligatia sa nu diminueze
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suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil nurnai Tnsojit de acordut administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execuTia lucrartlor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanc{ionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvan MIHiULESCU

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

r

qb
intocmit ,
Alexandru AN

la IUN, 241TO

Red:AA/3ex 19.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.omb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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V/a

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849757/4796 29. IUN. 2020

catre : LUXTEN LIGHTING COMPANY pentru E-Distribujie Muntenia
(Str. Parangului nr.76, sector 1, Bucure9ti)

cornel.cojocaru@luxten.com

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1849757/05.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4796/09.06.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Alimentare cu energie electrici prin bran9ament
electric subteran pentru imobilul situat in Strada Malul Mare nr.34, sector 1, Bucure9ti",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele
1. IMa informajiilor din documentajia depusg de dvs., respectiv:

a) C.U. nr 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
d) aviz de traseu emis de ADP Sector 1 :

2. Urmare verificirii pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m, avand ca punct de pornire stalpul
LEA JT existent in trotuarul numerelor pare al strazti Malul Mare, aflat Tn apropierea
imobilului cu nr. 36. Traseul strabate trotuarul pana la noul BMPT amplasat ta limita din
stanga a proprietatii situate la nr. 34 pe strada Malul Mare.

b) in dreptul imobilului situat Ia nr. 36 se afla un arbore Tn platbanda. De asemenea s-a
constatat existenja unui arbore aflat Tn platbanda 9i Tn dreptul imobilului situat Ia nr 34

<

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

1 or emiterii prezentului avlz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
’in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distanjei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condiliilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constati uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligatia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon)
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spatilor veni (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe ttmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9tt.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzitori pentru executia lucrarii gi
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURf ,
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1850796/4866 J. 2020

Citre : S. C E-Distributie Muntenia S.A
(Bulevardul Mircea voita nr.30, sector 3, Bucure9ti)

Spre 9tiin A: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiulut Bucure9ti cu nr.
1850796/10.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4866/11.06.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Alimentare cu energie electrici ' im'lhilului situat pe
strada Tarmului nr.17A, sector 1, Bucure§ti", conform C.U. nr
in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec lle a spajiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura
tehnico-edilitare si stradale) de De teritoriul Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele
1. =mza informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:

C.U. nr. 9 9i planuri anexe;

(

a)
b)
c) clasarea

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;
2. Urmare verificarii pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea de alimentare cu energie electrica se va executa subteran, pe o lungime de 160m,
avand ca punct de pornire PTZ 2455 situat in incinta imobilului cu IE224488, lucrarile
subtraverseaza strada Tarmului 9i continua pe drum proprietate privata.

b) in apropierea traseului lucrarilor s-a contatat existenta unor arbori si a veaetatie spontane
Rurma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

memoriul tennlc:
Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

3.

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a MRI prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distan jei minime de lmTntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologlc, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
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d)

e)

dotare
in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunte+i
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori afla Ii in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obliga jia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul tocalitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafe}ele spajiilor veni. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu+ia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

f)

g)

h)

i)

i)
r
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1850799/4867 2 9, ruN. 2010

catre : S.C. E-Distribu Pe Muntenia S.A.
(Bulevardul Mircea voda nr. 30, Sector 3, Bucure§ti)
mihaela.duta@.electricasem . ro

Spre 9tiin@: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr.
1850799/10.06.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 4867/1 1.06.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Alimentare cu energie electrici a imobilului situat pe
strada Meze9 nr.22, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr. , in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura
'tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele
1 s., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. 3016/14.02.2020 emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

aviz de traseu emis de ADP sector 1 :
2. Urmare verificirii pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 190m, avand ca punct de pornire PTM
1067 existent la intersectia strazii Matei Corvin cu strada Mezes. lucrarile subtraverseaza
carosabilul strazii Matei Corvin 9i continua prin trotuarul numerelor impare al strazii Meze9
iar Tn dreptul imobilului situat Ia nr.22 subtraverseaza carosabilul strazii Mezes, FDCP-ul
fiind proiectat la limita din stanga a proprietatii.

b) in trotuarul numerelor impare al stazii Meze9 se regasesc arbori Tn alveola 9i vegetatie
spontana, iar Tn apropierea imobilului situat Ia nr. 22, spre limita din dreapta a acestuia se
afla un arbore Tn alveola
e nstate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

c or emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obliga+ia respectarii distanjei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
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in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrotogic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arbortlor ;i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzitori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obliga jia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederitor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privtnd reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa{ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
’in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti''.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1852935 / 5097 / 29. tUN.-If,II

Citre : SC ELECTRO TIRON SRL – prin d-na
exemplarului de la registratura PMB

– solicita ridicarea

Spre 9tiin Ii: Administrajia strazilor - Str. DomnRa Ancuja nr. 7, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. 'inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1852935/16.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5097/17.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentare cu energie electrica a imobilului situat pe str. Popa Nan nr. 83-85, sector 2",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si
executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 'io pectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr. emisa de
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor;
avizul Ministerului Culturii nr.

a)
b)
C)

d)
e)
f)

g)

Agen jia pentru Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 255m pe domeniul public 9i privat;
b) lucrarea se va executa din T 637 subteran, existent in trotuarul scuarului/spatiului verde de

la intersecjia str. Budila cu str. Tepe9 voda 9i str. Prof. Gheorghe Costaforu, continua prin
trotuarul str. Tepe9 voda, subtraverseaza str. Tepe9 voda, prin trotuarul nr. pare aI str.
Tepe9 voda, apoi prin trotuarul nr. impare aI str. Papa Nan, pana la limita din stanga
proprietatii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn aliniament (pastile cu arbori) gi
spajiu verde/scuar din vecinatatea traseului lucrarii.

(

3. In urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a nor emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
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electric §i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele ediJitare subterane. Condttii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapitura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
fnaterialului dendrologic. in timp,11 lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti''.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

V ADJUNCT,
SCU

B Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

W ‘
intocmit :

79. fUN. 20 in

Red:P.R./4ex.- 23.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria,’directii,’directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poetaI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00

http://www.pmb. ro



sHe

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1852936/5098 2 9. IUN. 2010

Citre : S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.
(Str. Lacul Ursului nr.50, sector 6, Bucure9ti)

aP-\ n

Spre 9tiin Ii: PS5 – Direc jia Generala Operajiuni - Sewiciul Administrare Spajii Verzi ei
Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-1 1, sector 5

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1852936/16.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5098/17.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentare cu energie electrica a imobilului situat ne Aleea Botorani nr.25, sector 5,
Bucuresti". conform C.U. nr. h conformitate cu A.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municiptului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea gi executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe
teritoriul Municipiutui Bucuresti, va comunicam urmatoarele
nnaza informatiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. , 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 5:

2. Urmare verificirii pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 105m, avand ca punct de pornire PTZ
1553 existent in parcajul aferent blocului V49, continua prin trotuar 9i subtraverseaza aleea
Botorani pana Ia imobilul situat Ia nr.25.

b) in lateralul imobilului situat Ia nr.25, pe partea parcajului s-a constatat existenja unor arbori.
De asemenea Tn apropierea traseului lucrarilor exista vegetajie in gradinile blocurilor V49 9i
V50
In urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

in situatia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distanjei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. In timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sec+ionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificirile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu+ta lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

ADJUNCT,

§EF SERVICIU AVIZE §l ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

SIc&
(

Tntocmit ,
Alexandru ANC4,j

1 9. IUN, 2020

Red:AA/3ex.-24.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb,ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr- 1853029/5099/ 29 tUN. 20;a

Citre : D-na - pnn d.na
exemplarului de la registratura PMB

– soliciti ridicarea

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI PoIigrafiei nr. 4 sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1853029/16.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5099/17.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentare cu energie electrica a imobilului situat pe str. Durau nr. 74, sector 1 ", conform
C.U. nr. cu prelungirea valabilitalii pang la data de , in
conforrnitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea §i executia lucrarilor de infrastructura
(tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. -io nctiv:
C.U. nr. cu prelungirea valabilitatii pana Ia data de
9i planuri anexe;
memoriul tehnic;

clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de ADP sector 1 :
avizul Ministerului Culturii nr.

a)

b)
C)

d)
e)
f)

Protec jia Mediului

J lui lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din stalpul existent Tn trotuarul str. Durau dintre imobilele cu nr. 70

9i 72, prin trotuarul nr. pare aI str. Durau, pana la limita din stanga proprietatii;
c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda (cu arbori si flori)

din vecinatatea traseului lucrarii.

(

3. In urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

C'

In situa+ia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
In timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Cond}tii de amplasare.
In dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
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utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
In cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la conditii meteo nefavorabile.
In cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare Pi
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanctionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea si exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ILESCU

B}&, Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

W
intocm it :

Exp. Roxana PARASCA; /,’ ,t–awM/ (

(

1 9. FUN. 2020

Red:P.R./4ex.- 23.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site.ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/;directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ... . . . . . . . . . . . . . . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1852722/5102 3. IUN. 2020

Citre : RRG CAPITAL SRL
(solicita ridicarea exeplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)
compactedil@yahoo. com

Spre 9tiinta: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector I

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr.
1852722/16.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5102/17.06.2020, prin care solicitati avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de api potabila, racord canal apa
menajera 9i racord canal api pluviali Dentrll imf'hilul situat oe s''seaua Bucure9ti-
Targovi9te nr.11F", conform C.U. nr. , n conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spatiilor verb pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:
1. in baza informajiilor din documenta jia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. - J9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. - - - - - a emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucuresti:

2. Urmare verificirii pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarile de bran9ament apa potabila 9i racord de canalizare pentru imobilul situat Ia nr.
11 F pe 9oseaua Bucure9ti-Targovi9te se vor executa astfel:
-bran9amentul de apa potabila se va realiza pe o lungime de 19m 9i se va racorda la
conducta existenta in carosabilul 9oselei Bucure9ti-Targovi9te.
-racordul de canalizare se va realiza pe o lungime de 17m 9i se va conecta la reteaua
publica de canalizare extstenta in carosabilul 9oselei Bucure9ti-Targovi9te

b) in trotuarul numerelor impare al 9oselei Bucure9ti-Targovi9te se afla o platbanda continua
de aprox. 50cm latime in care se regasesc arbori. De asemenea pe terenul situat Ia nr. 11 F
se afa arbori, arbusti si vegetatie spontana.
nalizei document8ei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi;ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a nor emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
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conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramuritor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunte li
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obliga jia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon)
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravllanul localltalilor, repubticata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafe+ele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabit numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarut, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarli si
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

C)

d)

e)

D

g)

h)

/

1)

i)

(

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

''Mr
Tntocmit,
Alexand ru

1 9. IUN. 20:0

Red:AA/3ex.-24.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb,ro/institutii/primaria/directli/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1852724 / 5103 / 29. IUN. 2820

catre : SC RRG CAPITAL SRL – soliciti ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiinta: Administrajia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1852724/16.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5103/17.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament api potabila, racord canal api menajeri pentru imobilul situat pe 9os.
Bucure9ti'Targovi9te nr. 11 G, sector I", conform C.U. nr. cu
prelungirea valabilitalii pang la data de , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

r

1. In baza informajiilor din documenta jia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. cu prelungirea valabilitatiia)

b)
C)

d)
e)

91 planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti ;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor

pana Ia data de

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m bran9ament + 18m racord pe
domeniu public;

b) lucrarea se va executa din conductele existente Tn carosabllul pos. Bucure9ti-Targovi9te din
dreptul intersectiei cu intr. Trtbunei, perepndicular, pana pe proprietate;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda cu iarba/gazon de
pe traseu 9i a arborilor din vecinatatea traseului lucrarii.

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C'

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
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utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
’in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu§irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon)
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiitor veai din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i jurldice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiitor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilttare 9i
strada Ie) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spa{iilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
’in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

r

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize gi Acordun
Alexandru NICOLAE

%. (
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Exp. Roxana PARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853130 / 5106 /
29. IUN. 2020

catre : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – soliciti ridicarea exemplarului de la registratura
PMB

Spre 9tiin A: PS3-Direcjia Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobe§ti nr. 5-7 , sector 3

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1853130/16.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5106/17.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea de distributie a gazelor naturale gi bran§amente pe Drumul Lunca Prutului
nr. 51-55, sector 3", conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spa{iilor veai pe teritoriul Municipiu lui
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea §i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradate) de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 1 es pectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr. emisa de AgenDa pentru
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de PS 3.

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protec jia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatitlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 180m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul Aleii Taifunului, apoi prin

carosabilul Drumului Lunca Prutului, pana la aproximativ limita din stanga proprietatii;
c) lucrarea se va executa fira afectarea vegetajiei existente Tn platbanda (cu arbori Pi iarba)

din Aleea Taifunului sau a vegetajiei spontane din vecinatatea Drumului Lunca Prutului.

(

3. in urma analizei documentajtei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuiril avizului Tnainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obliga+ia respectarii distanjei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Re+ele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflatt in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu§irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafe+ele spajiilor verzi. Astfel este intenisa betonarea spatilor verb (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 91 executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec4ie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

/

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

qL;
’intocmit:

Exp. Roxana PARASCA ,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853513 / 5151 / Hman
catre : SC GRID SITAL SRL - Str. Stelutei nr. 11, sector 1

Spre 9tiin Ii: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector f

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1853513/17.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5151/18.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran§ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Fortunei nr. 89, sector I",
conform adresei nr. emise de ADP sector 1, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea §i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:(

1 s., respectiv:
a) adresei nr. emise de ADP sector 1 ;
b) memoriultehnic;
c) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de retele edilitare.

2. Urmare verificarii pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Fortunei, perpendicular,

pana la aproximativ limita din dreapta proprietalii;
c) la llmita din dreapta proprietatii exista Tn platbanda lex. Tilia sp. (tei) a 2C)cm, h 8m, faIa de

care sunteji obliga!! sa pastraji o distan@ de minimum 1,5m faIa de axul arborelui.

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+Ii:

a)

b)

C)

I r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distan+ei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinitatea traseului lucrgrii, sapitura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distrugi sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor ;i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la conditii meteo nefavorabile.

d)
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in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrir}lor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificirile 9i
comptetarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatta sa nu diminueze
suprafetele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 prtvind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanctionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabilt pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentutui aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii si doar daci se
pastreazi distan}a minima de 1.5m intre conducta 9i axul arborgtui din dreapta
proprietijii.
Menjionam ca in baza acestui aviz nu se executa lucriri de defri§are sau toaletare.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ILESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

@ah
Tntocmit=
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(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853510 / 5152 /
29. IUN. 2020

CUre : SC GRID SITAL SRL - prin dl. Stanciu Mihai - Str. Stelu+ei nr. 11, sector 1

Spre 9tiin Ii: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1853510/17.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5152/18.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Munteniei nr. 26, sector I",
conform adresei nr ' emise de ADP 1, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

Fin baza informajiilor din documenta+ia depusi de dvs., respectiv:
a) Adresei nr. emise de ADP 1 ;
b) Memoriuluitehnic;
c) Avizele/acordurile individuale ale de+inatorilor de re+ele edilitare

2. Urmare verificirii pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6,5m pe domeniul public;
b) lucrarea de bran9ament de gaze naturale se va executa din conducta existenta Tn

carosabilul str. Nuvelei, perpendicular, pana la limita din dreapta proprietatii situate la nr.26
pe strada Munteniei;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseutui lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
blantati

e constate pe teren se emite
(

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

in situatia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia si nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn pertoada 15 noiembrie - 15 martie a anutui calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de tucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

C)
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisuritor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECT\
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Z
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Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1850395 / 4868 / talIJLliia

catre : SC ENERCONSTRUCT SRL - Str. Caraiman nr. 63, sector 1 – enerconstruct@yahoo.com

Spre 9tiin@:
• Administra jia strazilor - Str. Domnita Ancuja nr. 7, sector I
• ADP Sector q - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1850395/16.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4868/1 1.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentare cu energie electrica a imobilului situat pe bd. Aviatorilor nr. 17, sector I",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea gi
execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. I espectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor;
aviz de traseu emis de ADP sector 1 :
avizul Ministerului Culturii nr.

a)
b)
C)

d)
e)
D
g)
h)

emisa de Agentia pentru Protecjia Mediului

li 2. Urmare verificarii pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 22C)m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din PTS 3765 din dreptul imobilului cu nr. 41 din bd. Aviatorilor,

continua prin trotuarul nr. impare aI bd. Aviatorilor, subtraverseaza str. Virgil Draghiceanu,
apoi prin trotuarul nr. impare a1 str. Virgil Draghiceanu, pana la limita din dreapta
proprietatii ;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn aliniament din pastile cu
arbori

3. in urma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a) in situajia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
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electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucririi, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ei
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri t
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1851852/5023 Paid
Citre : DISTRIG AZ SUD RETELE- pentru Engie Romania
(Bulevardul Mara§e9ti nr.4-6, corb B, Sector 4, Bucure§ti)

Spre 9tiinla: Administrajia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr 7, sector 7

ADP Sector q - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1851852/12.06.2020 91 la Direc jia de
Mediu cu nr. 5023/15.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Reamplasare bran9ament gaze naturale de pe proprietatea particulara situati De
bulevardul Gheorghe Magheru nr.16, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr. I
din 05.08.2019, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr.
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele
3 pectiv:

a) C.U. nr. din , planurianexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
D aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucure9ti;

aviz de traseu emis de ADP sector 1 :
2. Urmare verificirii pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea de reamplasare a bran9amentului de gaze naturale se va executa subteran, pe o
lungime de 40m, constand Tn reamplasarea bran9amentului de pe proprietate particulara
situata pe bd. Gheorghe Magheru nr.16 pe domeniul public, subteran prin aleea de acces
dintre imobilele cu IE226122 91 IE203612 9i se va cupla la reteaua existenta Tn PC existent
pe strada Pictor Arthur Verona

b) Pe terenul identificat cu IE226122 s-a
spontane
In urma analizei documentajtei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

emisa de Agen jia pentru Protectia Mediului

(

constat existenta unor arbori SI a vegetatiei

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

r nor emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului inainte de 'inceperea execu{iei lucrarilor.
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b)

C)

In timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu§irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu§irea acestora
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti''.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de avizul Ministerului Culturii Pi IdentitaTit
Nationale.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

D

g)

(

h)

i)

i)

k)

1)

m

r

§EF SERVICIU AVIZE §l ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

W
Tntocmit,
Anca Alexandr

no N. 2020

Red: AA/3ex.-25.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arboR in consultare.php , pe data de ......
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853101 / 5104 / 3. IOL, 2020

cafre : SC FAVEO CONSULTING SRL - solicita ridicarea exemplarului de la registratura
PMB

Spre 9tiin ia: Administrajia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector f

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1853101/16.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5104/17.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea de distribujie a gazelor naturale 9i bran§amente pe Drumul Valea Doftanei
nr. 131 B, sector 6", conform C.U. nr. conformitate cu H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(‘

I spectiv:
a) C.U. nr. anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

Bucure§ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de rejele edilitare;

1

aviz de traseu emis de Adminlstratia Strazilor
2. Urmare verificirii pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 99m pe domeniul public;
b) Lucrarea se va executa din conducta existenta in carosabilul Drumului Valea Doftanei, prin

carosabilul Drumului Valea Doftanei, pana la limita din dreapta proprietatii situate la nr.13B.
Se vor executa 2 bransamente din conducta ce se extinde Tn carosabilul Drumului Valea
Doftanei, perpendicular, pe proprietate;

c) in proximitatea lucrarilor, la limita de proprietate (pe domeniul public) cu Drumul Valea
Doftanei s-a constat existenta a 3 arbori.

in urma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor,
'in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificirilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obliga jia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
adrninistrarea spajiilor verzi din intravilanul iocalitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanete fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor veni (platbande, pastile,

tH C
C :4

d)

e)

D

g)

alveole, etc.)
in cazul execu+iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documenta+ia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul avlz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

f5kTi-+/).
'ECb$kV ADyUNCT.

;iL@HAlf%cu

h)
(

i)

i)
k)

DIREC;

fP
$ef Serviciu Avize gi Acordurl

Alexandru NICOLAE

Tntocmit

Exp. Alexandru ANC/

30. IUN. 2020

Red:P.R./4ex.- 24.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/pnmaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori in consuttare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1854037 1 5181 / lam©t

catre : SC EDIL PROIECT SRL - pnn d-na
la registratura PMB

- soliciti ridicarea exemplarului de

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 - B-duI Po\igrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1854037/18.06.2020 §i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5181/19.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea tucrarii:
„Extinderea 9i redimensionarea rejelei de api potabila pentru imobilul din str. Gheorghe
Buciumat nr. 26, sector I", conform C.U. nr. , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documenta jia depusd de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic;
Clasarea Notificarii nr. emisa de AgenDa pentru
Bucure9ti ;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de ADP sector 1 .

a)
b)
C)

d)
e)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 24m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabllul intr. Gheorghe Buciumat,

continua prin carosabilul str. Gheorghe Buciumat, pana la aproxlmativ limita din stanga
proprietalii ;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi 9i arbori/arbu9ti
plantaji.

(

3. in urma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoaretor condi+ii:

a)

b)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorutui domeniului public in
care se specifica conditiile de tucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Sef Serviciu Avize si Acorduri
AIexandru NIC;OLAE

%
intocmit :

Exp. Roxana PAFRASCA

30. IUE. A 70

Red:P.R./4ex.- 29.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www . pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1840918/1 854374/3657/5252 TL:

Citre = SC DSF PROJECT RETELE SRL
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)
bransamente©).dsfretele. ro

Spre 9tiin A: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

(

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1840918/07.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3657/08.05.2020, completata cu documentatia
Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1854374/19.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5252/22.06.2020,
pnn care solicitati avizut de specialitate privind executarea lucrarii: „Bran9ament gaze naturale
pentru imobilul situat in strada Agapia nr.2, sector 1, Bucure9ti” conform C.U

din , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec jie a spallllor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea
9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, va comunicam urmatoarele
o nspectiv:

a) C.U. nr. din ' 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. / emisa de Agentia pentru Protec jia Mediului

Bucure§ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 12.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind din conducta de gaze
naturale existenta Tn carosabilul strazii Agapia nr.2. Bran9amentul va fi montat Ia 0,5m
fala de limita din dreapta a proprietatii situate la nr. 2 pe strada Agapia

b) Pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia soticitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din tntravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice si iuridice au obligatia sa nu diminueze

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure;I, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor veai (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti’
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvl IIHAILESCU

r

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

gbjr

'Fntocmit

Anca Alexandru

(

bwwz®F

Red:AA/3ex -29.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1854112 / 5255 / as IIL. 1020

Cdtre : Dl. - solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referltor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1854112/19.06.2020 9i ta Directia de
Mediu cu nr. 5255/22.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alirnentare cu energie electrica a imobilului situat pe str. Pluta9ilor nr. 71, sector I",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti gi prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si
executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. I wpectiv:
C.U. nr gi planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de ADP sector 1 :
avizul Ministerului Culturii nr.

a)
b)
C)

d)
e)
D

emisa de Agen jia pentru Protectla Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din stalpul existent in trotuarul nr. impare aI str. Plutasilor,

perpendicular, pana la aproximativ limita din dreapta proprietatii;
c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda cu arbori si flori din

vecinatatea traseului lucrarii.

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obliga+ia respectarii distan jei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
In dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia 'inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafe+ele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri
Alexandru NICOLAE'B

intocmit=
(

30.\UK. IB20

Red:P.R./4ex.- 29.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..php , pe data de .. , .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1854446/5281 O & IOL. Mt

care ; UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA gI URBANISM ION MINCU- prin ACCEPT
SRL
(-Strada Academiei nr. 20-20, sector 1, Bucure9ti)

(-Strada Lebedei nr. 14, sector 1 , Bucure§ti)

Spre 9tiin Ii:- Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

(

- ADP Sector q - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1854446/22.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5281/23.06.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Alimentare cu energie electrici a imobilului cu nr. 18-
20 situat pe strada Academiei", sector 1, Bucure9ti conform C.U. nr. din

, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiulut Bucure9ti, va comunicam
urmatoarele
) vs., respectiv:

a) C.U. nr. §i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic:
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) Plan Coordonare;
e) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
D aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucure9ti;

aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;
2. Urmare verificarii pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 284m, pornind din re+eaua
electrica subterana, cu man9onare Tn trotuarul strazii Edgar Quinet intersecjie cu Calea
Victoriei, traseul strabate trotuarul numerelor pare al strazii Edgar Quinet, subtraverseaza
str. Academiei 9i continua prin trotuarul numerelor pare pana Tn dreptul imobilului situat la
nr. 13-15 situat pe str. Edgar Quinet, subtraverseaza str. Edgar Quinet pana la noul PT ce
ve fi amplasat la limita de proprietate a imobilutui situat cu adresa pe Academiei nr.18-20.

b) pe traseul lucrarii 9i in vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu§ti
planta Ii.

( i emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

) onstate pe teren se emite
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AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

in situa jia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei prolectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai Tnso+it de avizul Ministerului Culturii Pi Identita;ii
Nationale
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

C)

d)

e)
D

r

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvqn MIHAILESCU

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

Vh
(

'intocm it,
Alexand ru JANC

30. tUN. 2020

Red:AA/5ex.-29.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ...
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N®EWI
catre : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)
contact@.aviprodgrup. ro

Spre 9tiinla: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

(

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1854856/22.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5283/23.06.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
strada Slt. Constantin Godeanu nr.30, sector 1, Bucure9ti", conform C.U.
nr.' lin in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verb pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriut Municipiului
Bucuresti, va comunicam urmatoarele
=1 %pectiv :

a) C.U. nr. -in 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
d) aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucuresti;

2. Urmare verific6rii pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea de bran9ament gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 4m,
pornind din conducta existenta Tn carosabilul strazii Slt. Constantin Godeanu. Capatul de
bran9ament va fi pozat la 2m faji de timita din dreapta a proprietalii situate la nr. 30 pe str.
SIt. Constantin Godeanu

b) pe traseul lucrarii §i in vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau arbori/arbu9tt
lantati

e onstate pe teren se emite

(

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

I ior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiet lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.
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n cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic
prezentul avtz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

(

9/a;

intocmit ,
Alexand ru

r
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Red:AA/3ex -29.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1804737/1854877/13853/52860 S ml 2020

catre : Popescu Alina Adriana
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin Ii: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector I

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1804737/17.12.2019
9i Ia Direcjia de Mediu cu nr. 13853/18.12.2019, completata cu documentatia depusa Ia P.M.B cu
nr. 1854877/22.06.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 5286/23.06.2020 prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Extindere conducti gaze naturale ei bran9ament pentru
imobilul situat pe str- Fabrica de Cirimidi nr.7S, sector 1, Bucure9ti", conform C.U.
nr. in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, va
comunicam urmatoarele
HI mpectiv:

a) C.U. nr. ' ., Jin l9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de rejele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 :

2. Urmare verificarii pe teren din data de 05.03.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea de extlndere gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime 7m, avand ca
punct de pornire str.Fabrlca de caramida unde are punctul de cuplare, continuand pana Tn
dreptul imobilului situat Ia nr. 7S. Bran9amentul va avea o lungime de 8,5m 9i se va lega in
conducta nou proiectata, strabatand carosabilul precum 9i spatiul verde amplasat Tn faja
imobilului situat Ia nr. 7S pe str. Fabrica de Glucoza.

b) s-a constatat ca lucrarea se executa pe un traseu care strabate spajiul verde situat Tn
dreptul imobilului de la nr.7 S. De asemenea Tn dreptut imobilului se afla un numar de 4
arbori

in urma analizei documenta+iei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condijii:

a)

b)

C)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distan jei minime 1.5m Tntre conducta
9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor SR
8591/1 997 Re+ele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteD nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificirilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obliga+ia refacerii spa+iului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile utterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafe+ele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor veni (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriut Municipiului Bucure9ti'’.
Nerespectarea celor menjtonate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea condi+iilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

r

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvpn MIHiULESCU
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§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE
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(
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Alexandru ANCA/
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Red: AA/3ex.-25.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po;taI 050013, sector 5, Bucure91, Romania

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



\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1855255 / 5337 / Oi IIL. aw

catre : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - solicita ridicarea exemplarului de la registratura
PMB

Spre 9tiinla: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr 7, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1855255/23.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5337/24.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere rejea de distribujie a gazelor naturale 9i bran9amente pe str. Pitrarului nr. 4 B,
sector 6", conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajillor veai pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe
teritoriul Municiplului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. I nspectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de
Bucure9ti;
Plan de coordonare rejele edilitare;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor:
adresa emisa de ADPDU sector 6.

a)
b)
C)

d)
e)
f)
g)

Agentia pentru Protecjia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 19,5m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa dIn conducta existenta Tn carosabilul str. PatrarEllui din dreptul

imobilului cu nr. 2, prin carosabilul str. Patrarului pe partea imobilelor cu nr. pare, pana Tn
dreptul imobilului bran9at, iar bran9amentul se executa din conducta, perpendicular, pana
pe proprietate;

c) pe traseut lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii veai 9i arbori/arbu9ti
plantaji

(

3. in urma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

I or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jta solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai inso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
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autorizarea, coordonarea si execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor men{ionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razxan MIHiULESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

NmmBa–131RTW
catre : APA NOVA BUCURESTI
(Strada Tunari nr.60A, cladirea §tefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucure§ti)

Spre §tiinla:- Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

• ADP Sector q - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1

( Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1854945/23.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5353/24.06.2020, prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „inlocuire rejea publici de api potabili pe strada
Natajiei (tronson Tntre str. Jiului 9i str. lzbiceni), sector 1, Bucure9ti", conform C.U.
nr. I, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecjie a spajiilor veai pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele
HI pectiv:

a) C.U. nr. ' ) 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale de+inatorilor de re+ele edilitare;
D aviz de traseu emis de Administrajia Strazilor Bucure9ti;

avizul de traseu emis de ADP sector 1 :
Fr lui lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) l’ucrarea de Tnlocuire a conductei de apa potabila situata pe strada Natatiei se va executa
subteran, pe o lungime de 200m, 9i va cuprinde tronsonul situat Tntre strada Jiului 9i strada
lzbiceni

b) in trotuarul numerelor pare 9i impare al strazii Nata+iei se afla arbori Tn platbande
blatbande Tntrerupte), arbusti, precum si veqetatie spontana.

e a aspectelor constate pe teren se emite

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnatnte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distan jei minime de 1.5m intre cablul
electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

Bd. Regina Elisatnta nr 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure;ti, Romania
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In dreptul arborilor din vecinatatea traseului tucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua misuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utitajelor din
dota re
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea tucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 91 suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIH/\ILESCU

(

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1854948 / 5354 / TrM
Citre : SC APA NOVA SA - soliciti ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Str. Tunari nr. 60 A, cladirea §tefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre 9tiin@:
• Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7
• Administratia Domeniului Public §i Dezvoltare Urbana Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1854948/23.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5354/24.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Inlocuire rejea publica de api potabila pe str. Alizeului, sector 6", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protectie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti si prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va
comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti ;
plan de coordonare retele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor:
aviz emts de ADPDU sector 6:
avizut Ministerului Culturii nr.

a)
b)
C)

d)

e)
D
g)
h)

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

2. Urmare verificirii pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 602m pe domeniul public din care 425m
este lungimea conductei proiectata, 40m este lungimea legaturilor la conducta existenta de
apa, 18m este lungimea de racord a 6 hidranji subterani de incendiu, 56m este lungimea
de preluare a 56 de bran9amente existente, iar 63m este lungimea de Tnlocuire a 7
bran§amente existente;

b) lucrarea se va executa Tn carosabilul str. Alizeului, iar bransamentele si hidrantii subterani
de tncendiu Tn carosabilul si trotuarul str. Alizeului:

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn pastile cu arbori din
vecinatatea traseului lucrarii.

3. 1e lstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poetaI 050013. sector 5. Bucure gi. Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



In situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveti
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va tua masuri de protejare a
materialului dendrotogic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veti avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 98

administrarea spajiilor veai din intravilanul locat}talilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spa+iilor verzi. Astfel este inteaisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
’in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso+it de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare material dendrologic.
Beneficlarul §i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 91 exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Menjionam ci in baza acestui aviz nu se executd lucrari de defri$are sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

M
Tntocmit:

38, tUN. 2620

Red:P.R./4ex.- 29.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1847838/1 856098/4534/5409

Citre : E-Distributie Muntenia SA
(Bulevardul Mirceg voda nr.30, sector 3, Bucure§ti)

Spre §tiin B: PS4 - Direc jia Gospodirire Locali - Serviciul Monitorizare 9i Control –
Servicii
Spa}ii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(’ Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1847838/28.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4534/29.05.2020, completata cu
documentatia Tnregistrata Ia P.M.B cu nr.1856098/25.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu
nr.5409/26.06.2020 prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentare cu energie electrica a locului de consum Centrul de Oncologie
Pediatrici-Spitalul Clinic de Urgen@ pentru copii „M.S. Curie”, imobil cu adresa b-
duI Constantin Br6ncoveanu nr.20 conform C.U. nr. din I, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu jia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti. va comunicam urmatoarele:
an baza informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. dir I ; i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Mediului Bucure9ti;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primaria Sector 4;

2. Urmare verificirii pe teren din data de 16.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 500m, avand ca punct de
pornire PT3393 existent in dreptul blocului B3 situat cu adresa pe bd. Constantin
Brancoveanu, continua prin carosabilul 9i trotuarul aleii de acces bloc B5, B4, B3,
subtraverseaza 9i continua prin trotuarul numerelor pare al strazii Tmparatul Traian,
subtraverseaza si strabate trotuarul strazii Soldat Minca Dumitru iar traseul se
incheie la noul punct de conexiune amplasat Tn incinta Spitalului Clinic de Urgen@
pentru copii ”M. Curie”. De asemenea se va racorda 9i Tn PT 4462 urmand sa
strabata trotuarul strazii Soldat Minca Dumitru pana la noul punct de conexiune
amplasat Tn interiorul spitalului.

b) Pe strada Tmparatul Traian se afla arbori Tn alveola. De asemenea langa PT 4462
se afla arbori. in proximitate s-a constatat existenta spajiilor verzi Tngradite (arbori,
vegetatie spontana, arbusti Tn gradini de bloc

emisa de Agen jia pentru Protec jia

(
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3. In urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

in situajia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveji obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obliga ja respectarii distantei minime de 1m Tntre
cablul electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii.
conform prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condijii de
amplasare .
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul Tn care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu§irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 91
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completirile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafe Tele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabll numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia tucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe terttoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu jia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material
dendrolog ic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

C)

d)

e) (

D

g)

h)

1)

i)

k)

1'
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1855801/5362

catre : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea raspunsului de la registratura Primariei Municipiului Bucure9ti)

Spre 9tiin@: Administrajia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

(

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1855801/24.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5362/25.06.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat De
str. Popa Savu nr.22 (corespondent cu bd. Aviatorilor nr. 25)", conform C.U. nr.
din in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr.
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9tt, va
comunicam urmatoarele
I respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de rejele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucure9ti;

2. Urmare verificirii pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentete enumerate anterior. s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea de bran§ament gaze naturale pentru imobilul din strada Popa Savu nr.22 se vor
executa subteran, pe o lungime de 7m, avand ca punct de pornire conducta de gaze
naturale existenta Tn carosabilul bd. Aviatorilor, bran9amentul se va poza la limita din
stanga a proprietalii, latura din bd. Aviatorilor ( corespondent cu bd. Aviatorilor nr.25)

b) 'in proximitatea lucrarilor de bran9ament gaze naturale, in trotuarul numerelor impare a1 bd.
Aviatorilor, in dreptul imobilului situat Ia nr. 25 se afla doi arbori 'in alveola.
manatizei documenta+iei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
'in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular at materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului tucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu dirninueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai Tnsofit de avizul Ministerului Culturii 9i Identita Iii
Nationale
Prezentul aviz are termen de valabllitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

D

g)

h)

i)

i)

k)
1)

m

(

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

'@
Tntocmit,
Alexand ru ANCA

01 IUL 2020

Red: AA/3ex.-03.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/prhnaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1855845 / 5398 (1849158/474-d;

Citre : SC ORION PROPRIETATI IMOBILIARE SRL - prin d-na
solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin Ia: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancu ja nr. f , sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1849198/04.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 4747/05.006.2020, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1855845/25.06.2020 $i la Direcjia de Mediu cu nr. 5398/26.06.2020, prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Execu}ie bran9ament de api potabila la imobilul din
str. Nordului nr. 1, sector I", conform C.U. nr. , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. I nspectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
avtzele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:

aviz de traseu emis de Administrajla Strazilor.

a)
b)
C)

d)
e)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificdrii pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 1m pe domeniul public, in

perpendicular, pana la instalajia interioara de apa potabila, ce nu face obiectivul
prezentului proiect;

c) bran9amentul se executa viz-a-viz de imobilul nr. 60 din 9os. Nordului, in partea din stanga
accesului auto:

d) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn vecinatatea traseului specifica
parcului (arbori, iarba/gazon, plante perene, arbu9ti, gard viu) sau a arborilor situati Tn
platbanda.

parc
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn parc, aproape de limita acestuia,

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a) in situajia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterit prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
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in timpul executarii lucrari ave Ii obligajia respectarii distan jei minime de 1.5m intre
(.onducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederitol SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condi+ii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiiIor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va tua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dota re
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
'in c.azul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori afla Ii in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obliga+ia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completari te ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spa+iilor verb. Astfel este inteaisa betonarea spatilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
’in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spatiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai insojit de avizul Ministerului Culturii 9i Identita+ii
Nationale
Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse in documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

M
Tntocmit:

SCA

/

OilUJ ?a2n
Red:P.R./4ex.- 03.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consu}tare/avize_arborijn_consultare.PhP , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N„ 1855802 / 5363 / 08. JUL 2020

Citre : SC AVI PROD GRUP SRL - solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin P: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1855802/24.06.2020 9i la Directia de
Mediu cu nr. 5363/25.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Miercani nr. 103, sector I",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea gi
execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 10 spectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emtsa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;
avizul Ministerului Culturii nr.

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrgrii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 9m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta exlstenta Tn carosabilul str. Miercani, perpendicular,

pana la limita din dreapta proprietatii;
c) la limita din dreapta proprietatii exista Tn pastila lex. Juglans nigra (nuc) a 15cm, h 6m,

fala de care sunteji obliga li sa pastraji o distanla de minimum 1,5m fala de axul arborelui.

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

I or emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condi+ii de amplasare
In dreptul arborilor din vecinitatea traseului lucrarii, sipitura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care si nu distrugi sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucririlor constructorul va lua misuri
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de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pimantului sau altor
materiale in jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi iii meteo nefavorabile.
In cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este intenisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritortul Municipiului Bucure9ti'’.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea gi exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate I an de la data emiterii si doar dacd se
pastreaza distanja minima de 1.5m intre conducti 9i axul arborgtui din dreapta
proprieti Iii .
Menjionim ci in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ESCU

Sef Serviciu Avize si Acordur+
Alexandru NICOLAE [

9%
Tntocmit:

Oi IUI. 2020

Red:P.R./4ex.- 03.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..php , pe data de . . . . . . . . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1855910 / 5397 /
08. IU L. 2020

catre : SC APA NOVA SA - Str. Tunari nr. 60 A, cladirea Stefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre 9tiin P: ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1855910/25.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5397/26.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Execu+ie bran9ament de api potabili 9i 9i refacere cimin de racord de canalizare pentru
imobilul din str. Gheorg he Tijeica nr. 167, sector 2", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prtvind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea gi executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele:

(

1. 'lo pectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
avizul favorabil emis de ADP sector 2;
avizul Ministerului Culturii nr

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protec jia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 2m bran9ament 9i 1,3m
racord pe domeniul public gi privat ;

b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Serghei Vasilievici
Rahmaninov, perpendicular, pang la limita din stanga proprietalii, iar refacerea caminului
de racord se executa pe domeniul privat;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii veni 9i arbori/arbu9ti
planta Ii .

(

3. I nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujtei lucrarilor.
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare ;
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de prc>tecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
’in baza acestui aviz nu se executi lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

FIEd&

Tntocmit: (

PARASCA

03. \UL. laID

Red:P.R./4ex.- 03.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www. pmb..PhP , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucure$i, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N1

catre : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sector 3

Spre 9tiin P: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

(

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1856344/26.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5458/29.06.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Bran9ament api 9i racord canalizare pentru imobilul
situat pe strada Miron Costin nr. 50, sector 1, Bucure9ti", conform adresei ADP S1
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr.
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele
I , respectiv:

a) Adresa Administratiei Domeniului Public Sector 1 nr.
b) Memoriuluitehnic;
c) Avizele/acordurile individuale ale de{inatorilor de retele edilitare;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Fucrarea de bran9ament de apa 9i racord canalizare se va executa subteran, dupa cum
urmeaza: bran9amentul de apa va avea o lungime de 6m 9i se va racorda la conducta
publica de apa potabila existenta pe strada Miron Costin ; racordul de canalizare se va
executa pe o lungime de 7m 9i se va lega Tn reteaua publica de canalizare existenta pe
strada Miron Costin

b) traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

nMrma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia si nu diminueze
suprafetele spatiitor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,C
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prezentul aviz este valabil numai inso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr,3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti’
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecUe a spatiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizva tl WHAILESCU

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

(

SIlk

intocmit

Alexand ru ANC/b

(

Oi tUE 2020

Red:AA/3ex -03.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PM B
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Direcjia de Mediu

-0 8. IUL, 2020
Nr. 1857127/5493

Citre : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA
(solicita ridicare exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin P: Direcjia Sewicii Publice – Primiria Sector 3
(§os. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, Bucure9ti)

(

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1857127/29.06.2020 §i la Direcjia de Mediu cu nr. 5493/30.06.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Exindere conducta de gaze naturale §i bransamente De
Drumul Gura Putnei nr.108, sector 3, Bucure9ti", conform C.U. nr 'n

in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protectie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, va comunicam
urmatoarele

1 , respectiv:
a) C.U. nr. din . 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatoritor de retele edilitare;
e) Acord Direc+ia Sewicii Publice Sector 3, care va preciza strazile recent modernizate prin

investitia sectorului si care sunt afectate de lucrari:
2. Urmare verificirii pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarete

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 18, astfel:
-extindere conducta gaze naturale cu lungimea de 15m, din conducta existenta in
carosabilul Drumului Gura Putnei, in dreptul imobilului cu IE 223048 unde va avea punctul
de conexiune
-bran9amentul va avea o lungime de 3m 9i va porni din noua conducta proiectata,
alimentand imobilul situat pe Drumul Gura Putnei nr. 108.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului tucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
plantaji.

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a) in situa+ia in care apar modificart ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si
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completirile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu dirninueze
suprafe+ele spatiilor verb. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul execu{iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp frtguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvan MIEli\ILESCU

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

M
’intocmit,
Alexand ru AN CP

03 IUI 7n)n

Red:AA/3ex.-03.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/prhnaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ........ .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1855803/5364 1 a IOt. 20a
catre : S.C. AVI PROD GRUP S.R.L
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1855803/24.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5364/25.06.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
strada Caransebe9 nr.2, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr. i din

in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a
spajiilor verzt pe teritoriul Municipiului Bucure9ti gi prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare §i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, va comunicam
u rmatoarele
HI spectiv:

a) C.U. nr. dir 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. emisa de AgenDa pentru Protec jia Mediului

Bucure9ti ;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 :

2. Urmare verificirii pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m, avand ca punct de pornire
conducta de gaze naturale existenta pe strada Caransebe§, iar postul de reglare-masurare
se va amplasa la la 5m fata de limita din dreapta a proprietatii situate pe strada str.
Caransebes nr.2

b) in trotuarul numerelor pare al strazii Caransebe9 se afla arbori Tn alveola. De asemenea,
spre limita din dreapta a proprieta+ii situate la nr. 2, in proximitatea lucrarilor, s-a constatat
existenta unui arbore Tn alveola.
nrma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condijionat de respectarea urmatoarelor condi;ii:

a)

b)

C)

1 or emiterii prezentutui aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m intre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular at
materialului dendrojogjc. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
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materialulut dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
’in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu;irea unor arbori aflati Tn vecinitatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa{ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiite de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialttate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de avizul Companiei Najionale de cai Ferate
C.F.R

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

d)

e)

D

g)

h)

1)

i)

k)
1)

m

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

gb
r

intocmit,
Alexandru Anca

07. IOL 2a20

Red:AA/3ex.-06.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

la IUL 2W
Nr. 1856488 / 5456 /

catre : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - solicita ridicarea exemplarului de la registratura
PMB

Spre 9tiin Ii: PS5 – Administrajia Domeniului Public sector 5
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1856488/26.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5456/29.06.2020, prtn care solicitaji avizul de specialitate prlvind executarea lucrarii:
„Extindere rejea de distribujie a gazelor naturale 9i bran9amente (in viitor MP) pe
str. Gaiceana nr. 15, sector 5", conform C.U. nr. , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 'lo spectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucu re9ti ;
Plan de coordonare rejele edilitare;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5.

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 12m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Gaiceana, din dreptul

imobtlului cu nr. 13, prin carosabilul str. Gaiceana, pana in dreptul imobilului bran9at, iar
bran9amentul se executa din conducta perpendicular, pana pe proprietate;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii veui 9i arbori/arbu9ti
plantaji

(

3. I nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea executiei lucrarilor.
in cazut execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso+it de acordut administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
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autorizarea, coordonarea 9i executia lucraritor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti’
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de prc)tec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$ti
’in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactttatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit ta elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
RazyQn MIHiULESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

q&:
©MAR&

f: Tntocmit:

Exp. Fjoxana PARASCA

'©a@
(

OZ IUL. 2020

Red:P.R./4ex.- 03.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..PhP , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845312/1 857118/4235/5495
I O- IUL. 2020

catre : SC ERBA§U CONSTRUCT SA
(solicita ridicare exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin Ia: Direcjia Sewicii Publice – Primiria Sector 3
(§os. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, Bucure§ti)

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr.
1845312/22.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4235/25.05.2020, completata cu documentatia
inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1857118/29.06.2020 98 la Direc jia de Mediu cu nr. 5495/30.06.2020,
prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Extindere conducta gaze
naturale 9i bran9amente pe drumul Gura Figetului 9i drumul de acces cu IE226427 9i IE
225711, pang in dreptul imobilului cu nr,.104, sector 3, Bucure§ti", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va
comunicam urmatoarele:
o wpectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) Plan de coordonare rejele edilitare;
e) Avizele/acordurlle individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

aviz de traseu emis de Directia Servicii Publice – PS3=
2. Urmare verificarii pe teren din data de 09.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea de extindere 9i bran9ament se va executa subteran, pe o lungime de 97m ( din
care 3m pe domeniul public), pornind din conducta existenta pe strada Gura Fagetului.
Conducta va fi montata subteran prin carosabilul drumului de servitute cu IE226427 si IE
225711 pana Tn dreptul imobilului cu nr. po9tal 104 pe Drumul Gura Fagetului unde va
avea cap terminal.

b) in apropierea traseului se afla vegetajie spontana

(

emisa de Agen jia pentru Protecjia Medtului

(

3. a lstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a) in situajia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea executiei lucrarilor.

b) La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
roiectului (inclusiv plantare iarba/gazon
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Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditille de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare ;
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
’in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
RizvaR MIHAILESCU

(

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

W
’intocmit,
Alexandru ANCA

(

07. IUL 2020

Red:AA/3ex - 06.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directit/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857121/5497

CUre : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure9ti)

Spre 9tiin@: Direcjia Sewicii Publice – Primaria Sector 3
(§os. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, Bucure§ti)

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1857121/29.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5497/30.08.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Extindere conducta gaze naturale fi bransamente pe
strada Gospodariei (imobil nr, 11), sector 3, Bucure9ti” conform C.U . din

), in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam
urmatoarele:
o nspectiv :

a) C.U. nr. din gi planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;

aviz de traseu emis de Directia Servicii Publice- PS3:
2. Urmare verificarii pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrdrii conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 62m (53m extindere+9m bran9ament),
avand punctul de cuplare Tn conducta de gaze naturale existenta pe strada Gospodariei Tn
dreptul imobillelor cu IE234640 respecttv IE211025, pe un traseu ce continua prin
carosabilul strazii Gospodariei tar bran9amentul se va monta la limita din stanga a
proprietatii situate la nr. 11 pe strada Gospodariei.

b) in apropierea laturei din stanga a imobilului situat Ia nr. 11 pe strada Gospodariei, pe
trotuarul nurnerelor impare s-a constatat extsten{a a doi arbori 98 a vegetajiei spontane.

(

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3. e Istate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a) in situa jia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distanjet minime de 1.5m Tntre cablul
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
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prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arboritor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. Tn timpul lucrarilor constructorul va lua misuri de protejare a
matertalului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiate Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aHaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
’in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii si
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

%~*r

intocmit ,
Alexand ru ANC

/d

I OZ ItIL 2020

Red:AA/3ex -06.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/dtrectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857010 / 5500 / 1 0. IUL 2020

catre ; SC APA NOVA SA - prin d-na
registratura PMB

- solicita ridicarea exemplarului de la

Spre 9tiin Ia: PS4 - Direc jia Gospodarire Locala - Serviciul Monitorizare gi Control - Servicii
Spajii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1857010/29.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5500/30.06.2020, pnn care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran9ament de api 9i racord de canal pentru imobilul situat pe str. Vultureni nr. 70,
sector 4", conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. I mpectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti ;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de DGL sector 4.

a)
b)
C)

d)

e)

Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 5m bran9ament 9i 7m
racord pe domeniul public 9i privat (aproape de limita de proprietate);

b) lucrarea se va executa din conductele existente Tn carosabilul str. Vultureni, perpendicular,
pana Tn dreptul proprietatii cu nr. 70;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi 9i arbori/arbu§ti
plantaji .

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujtei lucrarilor.
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjtonate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjlonata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razyqn MIHiULESCU

Sef Sewiciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

W
'intocmit =

Exp. Roxana PARASCA

(

07.IUL Ul

Red:P.R./4ex.- 06.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www .pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1856888/5502 Z

catre : Doamna FLORENTIU IOAN A-DIANA

(Str. Buze9ti nr.61, bl. A6, sc.1, et.5, ap.30, Sector 1 , Bucure9ti - persoana de contact doamna-
Mladen Luminita)

Spre 9tiin A: ADP Sector I - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primiria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1856888/29.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5502/30.06.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran§ament electric subteran pentru imobilul situat pe
strada Carpenului nr. 66, sector 1, Bucure§ti", conform C.U. nr. din

in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam
urmatoarele
o nspectiv:

a) C.U. nr. - - --- - ' 9i planuri anexe;
b) memoriultehnlc;
c) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
d) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;
e) document de avizare emis de catre Compania Nationala de cai Ferate „CFR„SA

2. Urmare verificirii pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13m, avand ca punct de pornire din
stalpul LEA JT existent in trotuarul numerelor impare Tn dreptul imobilului cu nr. 59 situat
pe str. Carpenului, traseul strabate trotuarul numerelor impare, carosabilul strazii
Carpenului 9i trotuarul numerelor pare, pana Ia un nou BMPT proiectat pe proprietatea
aflata Ia nr. 66 pe str. Carpenului.

b) in trotuarul din faja proprietalii situate la nr.66 pe strada Carpenului se regasesc arbori Tn
alveola. De asemenea, langa stalpul LEA situat Tn trotuarul numerelor impare Tn dreptul
imobilului aflat Ia nr. 59, se afla un arbore Tn alveola
In urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condijii:

a)

b)

C'

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vectnatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
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utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora
La finaltzarea lucrarilor aveti obliga jia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 91

administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este inteaisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii si
pentru respectarea condijiilor din aviz.
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
'CURizvt

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

§KG
(

Tntocmit ,
Alexandru ANCA

O 1 101 IMO
Red:AA/3ex -06.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ,..
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1856883/5503 MmHM

Citre : Doamna FLORENTIU IOANA-DIANA
(Str. Buze9ti nr.61, bl. A6, sc.1, et.5, ap.30, Sector 1, Bucure§ti - persoana de contact doamna-
Mladen Luminita)

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1856883/29.06.2020 ;i la Direcjia de Mediu cu nr. 5503/30.06.2020, prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de api 9i racord de canalizare pentru
imobilul situat pe strada Carpenului nr.66, sector 1, Bucure9ti", conform C.U.
nr, I, Tn conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjle a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, va comunicam urmatoarele
., respectiv:

a) C.U. nr. Jin 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de retele edilitare;
d) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;
e) document de avizare emis de catre Compania Nationala de cai Ferate „CFR„SA

2. Urmare verificarii pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarile de bran9ament apa potabila 9i racord canalizare se vor astfel:
-bran9amentul de apa va avea lungimea de 5m 9i va fi racordat la conducta publica de apa
potabila aflata pe strada Carpenului.
-racordul de canalizare va avea o lungime de 7m 9i se va conecta Tn reteaua publica de
canalizare existenta pe strada Carpenului.

b) in trotuarul din fata proprietatii situate la nr.66 pe strada Carpenului se regasesc arbori Tn
alveola. De asemenea, la limita din dreapta a proprietatii, in apropierea viitorului traseul al
lucrarilor, se afla un arbore Tn alveola

e state pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C'

I or emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
'in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarit distantei minime de 1.5m Tntre cablul
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
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utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunte li
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este inteaisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujtei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razv9n MIHAILESCU

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE (

M
Tntocmit ,
Alexandru ANCA

!(/##

OZ \UL 2020

Red:AA/3ex -06.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857123 / 5496 / Ta[7®

Citre : SC ERBA§U EDIL CONSTRUCT SA - prin dl.
ridicarea exemplarului de la registratura PMB

- soliciti

Spre 9tiinla: Administra jia strazilor - Sh Domnija Ancuta nr. 7, sector 7

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1857123/29.06.2020 §i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5496/30.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere rejea de distribu jie a gazelor naturale 9i bran9amente pe eos. vartejului
(subtraversare parjiala) §i pe terenul cu IE 209747, IE 203060 pentru imobilul cu nr. 72 C din
9os. vartejului, sector 5", conform C.U. nr. , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor veni pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 98 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 prlvind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
Plan de coordonare rejele edilitare;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protec jia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproxtmativ 69m;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta in carosabilul 9os. vartejului, subtraverseaza

9os. vartejului, continua prin drumul de servitute, drum de pamant, pana la limita din
dreapta proprietatii;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu extsta spatii verzi 9i arbori/arbu9ti
plantaji, exista vegeta jie spontana 9i gard viu.

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

I tor emiterii prezentului aviz, aveti
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanete fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po;taI 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea cetor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
veai de pe teritoriul Munictpiului Bucure9ti
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documenta+ia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteri

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIHi\ILESCU

Sef Serviciu Avize si Acordurl
Alexandru NICOLAE

\ ':; } PL \f) Ir C)
OF '= r

i- TIA e

i':t; gZD,ab
A

+
ea,''I i ?q\ E

M (

Tntocmit =

:%W='"

10. \UL. 2020Red:P.R./4ex.- 08.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB I v' 1 V b'
http://www .pmb.. php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi. Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857120 / 5498 / 15. \UL.

catre : SC ERBA§U EDIL CONSTRUCT SA - prin dl.
ridicarea exemplarului de la registratura PMB

- solicita

Spre 9tiin Ia: Administrajia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1857120/29.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5498/30.06.2020, prin care solicitajI avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere rejea de distribujie a gazelor naturale 9i bran9amente pe 9os. Bucure§ti-
Migurele (subtraversare parjiald) gi pe terenul cu IE 213910 pentru imobilul cu nr. 49 M din
§os. Bucure§ti-Migurele, sector 5", conform C.U. nr. , in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura
(tehnico-edilttare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

{

1. I mpectiv:
C.U. nr. 91 planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti ;
Plan de coordonare retele edilitare;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

a)
b)
C)

d)

e)
D

Protecjia Mediului

2. Urmare verificdrii pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 183m;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul §os. Bucure9ti-Magurele,

continua prin trotuarul nr. impare al 9os. Bucure9ti-Magurele, apoi prin drumul de servitute,
pana la limita din stanga proprietalii;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi 9i arbori/arbu9ti
planta Ii .

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
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autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
IAILESCURizva.
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§ef Serviciu Avize 9i Acordun
Alexandru NICOLAE

M
Tntocmit=

Exp. Roxana PARASCA

I O' JUL 2020
Red:P.R./4ex.- 08.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directiUdirectia_medtu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .... .
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\UP

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857016/5499 15 IUL z©a

Citre : APA NOVA BUCURE§TI S.A
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin Ia: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr. 44, sector 2

( Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1857016/29.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5499/30.06.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „inlocuire rejea publici de canalizare pe str. Paleologu
(tronson intre str. Negustori 9i Calea Mo9ilor), sector 2, Bucure9ti", conform C.U.
nr. in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele
I upectiv:

a) C.U. nr. ', din ii planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. 1003/27.01.2020 emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
d) Plan de coordonare rejele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
D aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucure§ti;
g) avizul favorabil emis de ADP sector 2:
h) avizul Ministerului Culturti nr.

2. Urmare verificarii pe teren c
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) lucrarea de inlocuire rejea publica de canalizare se va executa subteran, pe o lungime de
120m, umand sa se desfa9oare pe acela9i traseu de canalizare existent, situat pe strada
Paleotogu. Lucrarile se vor desfa9ura pe tronsonul situat intre str. Negustori 9i Calea
Mosilor

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spa+ii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

in urma analizei documenta+iei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

3.

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

r erior emiterii prezentului aviz, aveji
obltgatia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea executiei lucrarilor.
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Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafeTele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnso+it de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea

ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9iautorizarea, coordonarea 9i exel
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
RazvRn MIH/ULESCU

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI.
Alexandru NICOLAE

g&

'intocmit
Alexandru ANCA

(

1 U. IUL 2020

Red:A/Lq ex 08.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb,ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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\UP

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857013 / 5501 /

Citre ; SC APA NOVA SA - prin d-na
la registratura PMB

– solicita ridicarea exemplarului de

Spre §tiinla:
• Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

• ADP Sector q - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1857013/29.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5501/27.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„inlocuirea rejelei publice de canalizare pe bd. Mare§al A. Averescu, sector 1 ", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va
comunicam urmatoarele:

(

1. ’lo spectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr. emisa de AgenDa pentru
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor=
aviz de traseu emis de ADP sector 1

a)
b)
C)

d)
e)
D
g)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 455m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul bd. Mara9ti, prin carosabtlul

bd. Mara9ti, apoi prin carosabilul bd. Mare9al A. Averescu, pana la tntersecjia cu bd. Ion
Mihalache:

c) se Tnlocuiesc 9i se executa 6 racorduri noi/existente, 16 camine de vizitare noi 9i 7 guri de
scurgere, inclusiv racordul;

d) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda (cu arbori, gard viu
9i iarba/gazon) 9i spa liu verde bloc (cu arbori, gard viu, iarba/gazon).

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a terior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obtigatia respectarii distantei minime de 1.5m intre
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conducta si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

c) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. Tn timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altar materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare

d) in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile

e) in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora

D La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile, I'
alveole, etc.)

h) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 marge a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorulu} domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 91
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".

i) Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec{ie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti

j) in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz este valabil numai insojit de avizul Ministerului Culturii 9i Identitijii

Nationale.
1) Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea gi exactitatea

inscrisurilor cuprinse in documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii gi doar daca se
pistreaza distan}a minima de 1.5m intre conducta 9i axul arborilor din vecinatate
traseului.

n) Menjionam ci in baza acestui aviz nu se executi lucriri de defri$are sau toaletare.

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

M
I a' IUL. 2020 Tntocmit:

Red:P.R./5ex.- 08.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avke_arbori_in_cansultare.php , pe data de . .
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\UP

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857432 / 5544 / II IUL

Citre : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sector 3

Spre 9tiin A: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuta nr. 7, sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1857432/30.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5544/01.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere conducta gaze naturale §i bran9amente pe bd. Bucure9tii Noi (nr. 25, corpurile
de clidire A, B 9i E), sector I", conform C.U. nr. , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajitlor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protec jia Mediului

e aseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 162,1m pe domeniul public
9i privat

b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul bd. Bucurestii noi,
perpendicular, pana pe proprietate 9i pe proprietate, bran9and corpurile A, B 9i E;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn pastile cu arbori din
vecinatatea traseului lucrarii.

(

3. e lstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, ave{i
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei tucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta §i axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
In dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorui va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualete pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma veriftcarilor ulterioare (24 luni de la finatizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafe+ele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi{iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Tn baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse in documenta+ia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
tHAILESCURa

INrl

+
\ 7

rn

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

qb
Tntocmit :

(

1 0. \UL. 2020
Red:P.R./4ex.- 08.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www. pmb.. php , pe data de . . . . . . . . .
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\UP

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857634 / 5545 /
1 5. tUL. 2020

catre : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sector 3

Spre 9tiinla: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector I

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1857634/30.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5545/01.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere conducti gaze naturale $i bran§amente pe bd. Bucure9tii Noi (nr. 25, corpurile
de clidire C §i D), sector I", conform C.U. nr. , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protectie a spajiilor veai pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. I nspectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emtsa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emts de Administratia Strazilor.

a)
b)
C)

d)
e)

D

Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 80m pe domeniul public 9i
privat

b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul bd. Bucurestii noi,
perpendicular, pana pe proprietate 9i pe proprietate, bran§and corpurile C 9i D;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetatiei existente Tn platbanda cu arbori.

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari ave I obligatia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Re+ele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicutar al
materialului dendrologtc. ’in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de proteiare a
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dota re
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privtnd reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafe+ele spatiilor veni. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de tucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 91 executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul §i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea gi exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razyar},MIH/\ILESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr' 1857639/5546 1 S IUL md
catre : SC MIRAL INSTAL COMPANy SRL

Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sector 3

Spre 9tiin Ii: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr.
1857639/30.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5546/01.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Extindere conducti gaze naturale 98 bran9amente pe
Drumul Plaiul Nucului, pentru imobilul situat Ia nr.72A, sector 1, Bucure9ti", conform C.U.
nr.33R1799742 din 15.01.2020, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va
comunicam urmatoarele:
1 vs., respectiv:

a) C.U. nr. 33R1799742 din 15.01.2020 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic
c) clasarea Notificarii nr. 1211/30.01.2020 emisa de Agentia pentru Protec jia Mediului

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

aviz de traseu emis de ADP sector 1 :
2. Urmare verificirii pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 112m, reprezentand 10m bransamentul
de gaze naturale §i 102m exinderea conductei. Punctul de racordare va fi in conducta
existenta pe drumul Plaiul Nucului iar lucrarile continua prin drumu} de pamant pana la
imobilul situat Ia nr. 72A (IE263168).

b) in proximitatea lucrarilor se regasesc arbori rasari li spontan precum 9i vegeta+ie spontana.

(

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi;ii:

a)

b)

C)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distan jei minime de 1.5m Tntre
conducta §i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condiliilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obtiga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veni din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanctionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 98
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ESCU

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE

SW
(

’intocmit,
Alexandru ANCA

IO.'IUL 2DO

Red:AA/3ex.-08.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de .....
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857606/5547
#m

catre: SC DSF RETELE SRL

(solicita ridicarea raspunsului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Referitor la lucrarea: “Extindere conducta gaze naturale §i bran9amente pe strada
carau§ilor, sector 2, Bucure§ti”

(

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1857606/30.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5547/01.07.2020, prin care solicitaji
aviz de specialitate privind executarea lucrarii: ” Extindere conducta gaze naturale 91
bran§amente pe strada carau§ilor, sector 2, Bucure9ti'’, cf. CU nr.202R1821712 din
02.03.2020, va comunicam ca pentru emiterea unui punct de vedere asupra lucrarii
solicitate, conform H.C,G.M,B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu+ia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti este necesar sa completaji documenta jia cu urmatoarele acte:

Aviz emis de catre: Telekom
Acord ADP sector 2 (aviz de traseu), care va preciza strazile recent modernizate
prin investijia sectorului 9i care sunt afectate de lucrari ;

Actele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Bucure9ti din
B-duI Regina Elisabeta nr. 42, sector 5 sau pe adresa de e-mail relatiipublice@pmb. ro

in urma analizarii documentajiei Direcjia de Mediu poate solicita 9i prezentarea
altor documente necesare emiterii avizului.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIHl 1.LESCU

\pItTrE

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE

9%
'intocmit
Alexandru ANCA

#
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857353,1858836 / 5550,5700 / 1 5. IUL 2020

Cdtre : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - prin d-na
exemplarului de la registratura PMB

- soliciti ridicarea

Spre 9tiinla: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1857353/30.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5550/01.07.2020, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1858836/03.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5700/06.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Execujie bran9ament de api potabili ;i racord de
canalizare pentru imobilul din str. Paul Orleanu nr. 6 A, sector 5", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecjie a spatiilor verB pe teritoriul Municipiului Bucure gi 9i prevederilor H.C.G.M.B
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va
comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti ;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

a)
b)
C)

d)
e)

Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) tucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 5m bran9ament + 8m racord,
pe domeniul public gi privat;

b) lucrarea se va executa din conductele existente Tn carosabilul str. Paul Orleanu,
perpendicular, pana pe proprietate;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente in scuarul vj:ga-vis de
proprietate, cu arbori.

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C'

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarit lucrari aveji obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condi+ii de amplasare.
In dreptut arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
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utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventuatele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este inteaisa betonarea spatilor verb (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare §i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai inso Iit de avizul Ministerului Culturii 9i Identitatii
Nationale
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documenta ya care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilltate 1 an de la data emiterii.

I

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvan MIHAILEScu

db Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

@ (

Tntocmit =
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1858253/5628 IUL 2020

C6tre : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea raspunsului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin P: Administra jia strazilor - Sh Domnija Ancuja nr. I, sector 7

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr,
1858253/02.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5628/03.07.2020, prin care solicitati avizul de
specialitate privind executarea lucr#rii „Bran§ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
Bd. Ferdinand I nr.126D, sector 2, Bucure9ti", conform C.U. nr., h
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spatiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de tnfrastructura
'tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele
1. mza inMatiilor din documenta jia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notiftcarii nr.

Bucu re9ti ;
d) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administratia Strizilor Bucure9ti;

avizul Ministerului Culturli nr
2. Urmare verificarii pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 38m, avand ca punct de cuplare
conducta de gaze naturale existenta Tn carosabilul bulevardului Ferdinand I, traseul
strabate scuarul pietonal pana la noul post reglare-masurare ce va fi amplasat la limita din
stanga a proprietatii situate pe bd. Ferdinand I nr.126D

b) Traseul traverseaza un scuar pietonal pe care se afla arbu9ti Tn ghiveci 9i un spatiu verde
(delimitat printr-un gard metalic) in care se regasesc arbori. De asemenea, la limita din
dreapta a DroPrietatii situate De bd. Ferdinand I nr. 126D se un arbore Tn alveola

Furma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

+ emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei tucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligajia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dota re
'in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteD nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu§irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanete fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafejete spajiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorutui domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857130 / 5494 / 17. IUL 2020

catre : SC ERBA§U EDIL CONSTRUCT SA - pnn dl.
ridicarea exemplarului de la registratura PMB

– solicita

Spre §titn@: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1857130/30.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5494/30.06.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea de distribujie a gazelor naturale 9i bran9amente (in viitor MP) pe Drumul
Darvari 9i pe drumul de acces cu IE 233953 pentru imobilul cu nr. 34 E din Drumul Darvari,
sector 5", conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe terttoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. ’lo es pectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

a)
b)
C)

d)
e)
D

emisa de Agenjia pentru Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucr6rii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 67m pe domeniul public 91
privat

b) lucrarea se va executa din conducta existenta in Drumul Darvari, drum de pamant,
continua prin Drumul Darvari, apoi prin Drumut de servitute, pana la limita din stanga
proprietatii ;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiet existente Tn vecinatatea traseului lucrarii,
vegetatie spontana 9i arborii la limita de proprietate.

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi;ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distan jei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore sltuat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
revederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
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'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarit, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare

'in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
’in cazul Tn care Tn urrna verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regtementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este inteaisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Norrnelor pentru avizarea,
autorlzarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti",
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiulut Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executi lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1858933/5698 77m
CUre : ERBA§U EDIL CONSTRUCT SA
(Strada Gheorghe lonescu nr.8B, sector 2, Bucure§ti)

Spre 9tiin A: PS4 - Direc jia Gospodarire Locala - Serviciul Monitorizare 9i Control -
Servicii Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1858933/03.07.2020 98 la Direcjia de Mediu cu nr. 5698/06.07.2020, prin care solicitaji avizut de
specialitate privind executarea lucrarii: „Extindere conducta gaze naturale 9i bran9amente pe
strada Slt. Gheorghe lonescu. Dentru imobilul situat Ia nr. 8B, sector 4, Bucure9ti", conform
C.U. nr. I in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure gi 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, va comunicam urmatoarele
I nspectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memorluluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti ;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Directia Gospodarire Locala-PS4;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 24m, astfel:
-extinderea conductei de gaze naturale va avea o lungime de 19m pornind de la punctul de
cuplare aflat pe strada Slt. Gheorghe lonescu Tn dreptul imobilului cu nr. 6A, pana la
capatul terminal aflat Tn dreptul imobllului situat Ia nr. 8B.

b) –bran9amentul va avea o lungime de 5m 9i va alimenta imobilului situat pe strada Slt.
Gheorghe lonescu nr.8B

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

me pe teren se emite

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r erior emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 91
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile $i
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completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 98
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defrt9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ILESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1859215/5732
77 IUL 2020

Citre : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure9ti)

Spre 9tiin B: Administra jia strizilor - Sh Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

(

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1859215/06.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5732/07.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
strada Nicolae Caramfil nr.74A, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr. )
din , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti §i prevederilor H.C.G.M.B. nr.
102/2020 privind aprobarea Normetor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele:
HI spectiv:

a) C.U. nr. din lanuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. 415/14.01.2020 emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucuresti

2. Urmare verificarii pe teren dile 10.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, pornind din conducta de gaze
naturale existenta Tn carosabilul strazii Nicolae Caramfil iar postul de reglare-masurare se
va amplasa la limita de proprietate a imobilului situat Ia nr.74A pe str. Nicolae Caramfil.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

mma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,C
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prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
veai de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz este valabil numai Tns01 de avizul Ministerului Culturii ;i Identitati

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvlen MIHAILESCU

as;A +~R2 Tia
P

nJ
=

tn O P3
+ ==+ C)LIa- L

11

Z. =J}
Lp

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NiOOLAE

(

@
Tntocmit ,
Anca Alexandru

I L IUL 2020

Red:AA/3ex 13.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ..

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



qJ

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1789001/1859315/1 2445/5734 17. IUL. za;a

Cdfre : SC LUXTEN LIGHTING CO SA- prin domnul Cojocaru Comeliu
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

(
Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.

1789001/04.11.2019 9i la Directia de Mediu cu nr. 12445/05.11.2019, completata cu documenta jia
Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1859315 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5734/07.07.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Alimentare cu energje electrici a
imobilului din strada Padurii nr.1 A, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr.

I, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea §i execu jia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriut Municipiului Bucure9ti, va comunicam
urmatoarele:

o nspectiv:
a) C.U. nr. din 1 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;

I

d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea de bran9ament electric se va executa subteran, pe o lungime de 97m, avand ca
punct de pornire CS existent in trotuarul numerelor impare al strazii campinita, continua
prin trotuarul numerelor impare al strazii campinita, prin trotuarul numerelor impare al
strazii Padurii, pana Ia o noua cutie de furnizare ce se va amplasa la limita de proprietate a
imobilului situat Ia nr. 1 Ape strada Padurii.

b) in dreptul imobilului situat Ia nr.1 A pe strada Padurii se regasesc 2 platbande intrerupte 9i
delimitate cu gard metalic, in care se regasesc arbori 9i gard viu, iar Tn trotuarul numerelor
impare al strazii campinita se regasesc platbande cu arbori, flori ornamentale 9i vegeta Tie
spontana
1-n urma anatizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

r erior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obligajia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre cablul
electric gi axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
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SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurut
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condilii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate §i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrartlor aveji obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitijilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa{ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil nurnai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
tAILEscuRi

};*I FI;}
S

I=q

r

§EF SERVICIU AVIZE SI ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

in
Tntocmit

Alexandru ANCA
Z

1 (. \\\\ Inl$

Red: AA/3ex -. 13.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:/Fwww.pmb.ro/institutii/primaHa/directit/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare,php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1788997/1 859310/1 2444/5735 rlUL. 2020

Citre : SC LUXTEN LIGHTING CO SA- pnn domnul Cojocaru Comeliu
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin@: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector ?

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1788997/04.11.2019 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 12444/05.11.2019, completata cu documenta jia
Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1859310/06.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5735/07.07.2020,
prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Alimentare cu energie
electrica a imobilului din strada Muzeul Zambaccian nr.8, sector 1, Bucure§ti", conform C.U.
nr.339R/1722174 din 14.05.2019, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele:
n'n baza informajiilor din documenta jh depu sa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. ' emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 :

2. Urmare verificirii pe teren din data 10.07.2020 a traseului lucrarii conform informatiilor
din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind prin man9onarea cablului de
joasa tensiune existent in trotuarul strazil Muzeul Zambaccian, traseul continua prin trotuar
pana la noul FDCP proiectat Tn incinta imobilului situat ta nr. 8 pe strada Muzeul
Zambaccian.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
plantaji .

(

(

3. e state pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condiTii:

a)

b)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9tal 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
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n cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic

de avizul Ministerului Culturii si IdentitaPrezentul aviz este valabil numai insomM
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
'IHAILESCU

(

§EF SERVICIU AVIZE §l ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

@
Tntocmit,
Alexandru ANCA

/';
gB

r

1 4. IDL. 2020

Red :AA/3ex -13.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/pnmaria/directii/direcUa mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare,php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1859308 / 5736 / 17. ml 2020

catre : SC LUXTEN LGHT COMPANY SA - pnn dl.
exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribu+ie Muntenia SA

– soliciti ridicarea

Spre 9tiin A: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr 4, sector 7

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1859308/06.07.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5736/07.07.2020, prin care soltcita li avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Alimentare cu energie electrica a imobilului cu adresa str. Temi9ana nr. 17, sector I",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verb pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si
execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, va comunicam urmatoarele:

1. o mpectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
Plan de coordonare retele edilitare;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de ADP sector 1 .

a)
b)
C)

d)
e)
D

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

(

2. Urmare verificirii pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 45m;
b) lucrarea se va executa din CD 1984 existent in trotuarul str. Temi9ana la intersectie cu intr.

Temi9ana, subtraverseaza Intr. Temi9ana, continua prin trotuarul nr. impare aI str.
Temi9ana, pana la limita din stanga proprietatii;

c) pe traseul lucrarii 9i in vecinatate traseului lucrarii nu exista spa Iii verzi 9i arbori/arbu9ti
plantaji

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucririlor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de avizul Ministerului Culturii 9i Identita Iii
Najionale
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ria(an_MIHiULESCU

DC

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

% (

'intocmit:

Exp. Roxana PARASCA

1 h IUL MF

Red:P.R./3ex.- 13.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
http://www.pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N=

catre : SC ELECTRO TIRON SRL - soliciti ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr 4, sector I

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1859724/07.07.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5786/08.07.2020, prin care sollcitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Alimentare cu energie electrici a imobilului situat pe Drumul Plaiul Nucului nr. 54 B, sector
I", conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 11 wpectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic;
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru
Bucure9ti;
Plan de coordonare rejele edilitare;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1 .

a)
b)
C)

d)
e)

f)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucririi conform
informattilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 1 10m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din CD existenta Tn Drumul Paiul Cornului(drum de pamant/pietri9),

continua prin Drm. Plaiul Cornului, apci prin Drumul Plaiul Nucului (drum de
pamant/pietri9), pana pe proprietate;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi 9i arbori/arbu9ti
planta Ii, exista vegetajie spontana 9i arbori rasariti spontan

(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

I r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujtei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.
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in cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil nurnai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu ya lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documenta Tia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

W
Tntocmit=

(

1 4. IIII "'r‘

Red:P.R./3ex.- 13.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize_arbori_in consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .... .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N

Citre ; SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, cladirea §tefan cel Mare, et, 6-9, sector 2

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

(

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1859872/07.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5787/08.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Bran9ament de api fi racord canalizare pentru
imobilul situat pe strada lezeru nr.23, sector 1, Bucure9ti", conform C.U
nr.: in '! , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele
1 s., respectiv:

a) C.U. nr. i 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
d) Avizele/acordurile individuale ale de+inatorilor de rejele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;

2. Urmare verificarii pe teren din data 10.07.2020 a traseului lucririi conform informatiilor
din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) -Bran9amentul de apa potabila pentru imobilul situat pe strada lezeru nr.23 va avea o
lungime de 1m 9i se va racorda Tn conducta publica de apa potabila existenta pe strada
lezeru
-Racordul de canalizare pentru imobilul situat pe strada lezeru nr.23 se va executa pe o
lungime de 1m 9i va fi legat la rejeaua publica de canalizare

b) in dreptul imobilului situat Ia nr. 23 pe strada lezeru se afli o platbanda de aproximativ 1 m
latime Tn care se reqasesc arbori si aazon.

FI urma analizei documenta+iei depua

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arboritor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tntocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor ave Ii obliga jia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu dimtnueze
suprafetele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic,
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

r

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
'HAILESCU

I

(

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

jtd
’intocm it.
Alexandru ANCA

1 LIUL aw

Red:AA/3ex -14.07.2020 - prezentul aviz a fost postal pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ..

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pa;taI 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1860190 / 5817 /

catre : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - soliciti ridicarea exemplarului de la registratura
PIWB

Spre 9tiin Ii: PS4 - Direcjia Gospodirire Locali - Serviciul Monitorizare gi Control - Servicii
Spajii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-1 8, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1860190/08.07.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5817/09.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Execujie bran9ament de api potabila 9i racord de canalizare pentru imobilul din
str. Anghel Moldoveanu nr. 61, sector 4", conform C.U. nr. , in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municlpiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea gi execu jia lucrarilor de infrastructura
(tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

1. In baza informajiilor din documentatia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. ;i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de DGL sector 4;
avizul Ministerului Culturii nr

a)

b)
C)

d)

e)
D

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

(

2. Urmare verificirii pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 11m bran9ament + 7m
racord, pe domeniul public;

b) lucrarea se va executa din conductele existente Tn carosabilul str. Anghel Moldoveanu,
perpendicular, pana pe proprietate;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn aliniament (pastile cu arbori)
din vecinatatea traseului lucrarii.

3. e lstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

CondiTionat de respectarea urmatoarelor condi;ii:

a)

b)

I or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
revederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
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C) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materiatului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorut va lua masuri de protejare a
rnaterialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
In cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr, 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documenta jia care a constltuit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de la data emiterii

d)

e)

D

g)

h)

1)

i)

k'

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT.
IHAILEscu'a

B
+In

Sef Serviciu Avize si Acordurt
Alexandru NICOLAE

%‘
Tntocmit:

1 4.IUL 7070

Red :P.R./3ex.- 13.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..php , pe data de . . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc.ya de Mediu

Nr. 1859304/5737

catre : SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA
(solicita ridicarea exempiarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin P: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. I, sector I

ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr. 44, sector 2

(

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1859304/06.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5737/07.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Alimentare cu energie electrica a imobilului situat pe
strada Armeneasci nr.35, Sector 2, Bucure9ti", conform C.U. nr. din

, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a
spajiilor verb pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam
urmatoarele

n-n baza informatiilor din documentatia depusa de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. in 1 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
d) plan de coordonare retele edilitare;

I

e) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
D aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucure9ti;

aviz de traseu emis de ADP sector 2:

2. Urmare verificarii pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea de alimentare cu energie etectrica se va executa subteran, pe o lungime de 170m,
avand ca punct de pornire postul de transformare 4076 aflat pe proprietatea imobilului cu
IE2020061, traseul continua prin trotuarul numerelor pare al strazii Toamnei,
subtraverseaza strada Corbeni 9i continua prin trotuarul numerelor pare al strazii
Armeneasca iar Tn dreptul imobilului cu nr. 36 subtraverseaza carosabilul urmand sa
alimenteze imobilul situat Ia nr. 35 aflat pe strada Armeneasca

b) in trotuarul numerelor pare al strazii Toamnei s-a constatat existenta unor arbori Tn alveola
alizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

r erior emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
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b)

C)

in timpul executarii lucrari aveji obliga jia respectarii distan jei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
’in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor men{ionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu jia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de avizul Ministerului Culturii 9i Identita Iii
Nationale
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

d)

e)

D

g)

h)

i)

i)

k)

1)

m

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
IHARi

(

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

M++

\ford An\h

Tntocmit,
Alexandru ANCA
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Red:AA4’ex -16.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1859748/5785 2 L tUL. 1820

catre : E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA
(Bulevardul Mircea v’oda nr.30, sector 3, Bucure§ti)

Spre 9tiin@: Administra jia strazilor - Sh. Domnija Ancu(a nr. 7, sector 7

(

ADP Sector q - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1859748/007.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5785/08.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Bran§ament electric subteran pentru imobilul situat pe
Drumul Criste9ti nr. 5, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr.i I din

, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti qi prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea gi executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam
u rmatoarele
n'n baza informa+iilor din documentatia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din ) 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnlc;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
d) Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucure9ti;

avizul de traseu emis de ADP sector 1 :
2. Urmare verificarii pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea de bran9ament electric se va executa subteran, pe o lungime totala a cablului de
26m (14m sapatura), pornind din reteaua stalpul LEA JT situat pe partea numerelor pare a
drumului Criste9ti. Traseul strabate drumul de pamant al drumului Criste9ti pana la noul
BMPT nou proiectat ce va fi amplasat Ia limita de proprietate aI imobilului situat Ia nr. 5 pe
drumul Cristesti

b) in vecinatatea traseului lucrarilor se afla veqetatie spontana
menta+tei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

I emisa de Agenjta pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a erior emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
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La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon). De eliminat
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reg}ementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modiflcarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso{it de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Muntcipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

W
'intocmit
Alexandru ANC

17.IUL. 2020

Red: AA/3ex 15.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1782019/1788010/1860530/1 1523/1 2342/5853 21 IOL MI
Citre ; SC APA NOVA SA

(Str. Tunari nr. 60 A, cladirea §tefan cel Mare, et. 6-9, sector 2, Bucure9ti)

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

( Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1782019/1 1 .10.2019 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 11523/14.10.2019, completata cu documentatia
Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1788010/31.10.2019 respectiv 1860530/09.07.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 12342/01.11.2019 respectiv 5853/10.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate
privind executarea lucrarii „Bran9ament api 9i racord canal pentru imobilul situat De strada
Duio9iei nr.30, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr. lin 9, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura
tehnico-edllitare si stradale) de ne teritoriul Municioiului Bucuresti. va comunicam urmatoarele:
1. –lmza informajiilor din documentatia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure§ti ;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de rejele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;

Urmare verificarii pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucririi conform2
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, pentru bran9amentul de apa potabila, pe o lungime de
1 m, pornind din tronsonul de bran9ament executat pe strada Duio9iei Tn dreptul imobilului

30CU nr

b) Pe trotuarul situat in dreptul imobtlului situat Ia nr .30 pe str. Duio9iei se regase9te o
platbanda Tntrerupta ce contine vegeta jie spontana, de asemenea spre limita din dreapta a

roprietatii se reqasesc arbori Tn platbanda.

mntajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABI L
Condijionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C:

I 'or emlterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitirii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari ave Ii obligajia respectarii distan jei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseutui lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
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utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timput lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obliga+ia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regtementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga{ia sa nu diminueze
suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul avtz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRl EXECUTIV ADJUNCT,
TSCURi,

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

W'
'intocmit ,
Alexandru ANCA

IZ IUL 2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1860906/5857 2 1 IUL 2020

Citre : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea raspunsului de la registratura Primariei Municipiului Bucure9ti)

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector f

( Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1860906/09.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5857/10.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
strada Podului nr. 88 BIS, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr.512/56TEIDD/P/51028 din
18.12.2019, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a
spajitlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea gi executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam
u rmatoarele
o nspectiv:

a) C.U. nr. 12/56TEIDD/P/51028 din 18.12.2019 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr,

Bucure§ti ;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 :

2. Urmare verificirii pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, avand ca punct de pornire conducta
de gaze naturale existenta Tn carosabilul strazii Podului. Bran§amentul va fi pozat la 2m
fata de limita din dreapta a proprietalii situate la nr. 88BIS pe strada Podului.

b) in proximitatea lucrarilor, in trotuarul aflat in dreptul imobilului situat Ia nr. 88BIS pe strada
Padurii, se afla arbori Tn alveola §i vegetatie spontana.
e onstate pe teren se emite

19372/25.09.2019 emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

I ior emiterii prezentului aviz, aveti
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta gi axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorut va lua masuri de protejare a
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteD nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aHaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 pnvind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i jurtdice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti''.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea condi+iilor din aviz.
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

Qh (

’intocmit ,
Alexandru ANCA

ZZ

17.IUL. 2020

Red:AA/3ex -21.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
http://www,pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consuttare/avize arbori in consultare.php , pe data de '.. .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1861037/5906 2 1 IUL a2$

Citre : DISTRIGAZ SUD RETELE SRL
( Bd. Mara§e§ti nr.4-6, corp B, sector 4, Bucure§ti)

Spre 9tiinla: Administratia Domeniului Public ei Dezvoltare Urbani Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6, Bucure§ti

(

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1861037/10.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5906/13.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Extindere conducta gaze naturale 9i bran9amente pe
strada Estacadei, pentru imobilul situat Ia nr. 1, sector 6, Bucure9ti", conform C.U.
nr. din , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti gi prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea gi executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele
no pectiv:

a) C.U. nr. i gi planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) Plan de coordonare rejele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

adresa emisa de catre ADPDU Sector 1 :
2. Urmare verificirii pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea de extindere conducta gaze naturale 98 bran9ament se va executa subteran, pe o
lungime de 38m, pornind din conducta extstenta Tn carosabilul strazii Estacadei unde se va
afla punctul de cuplare, traseul continua prin carosabilul strazii Estacadei pana in dreptul
imobilului situat Ia nr. 1, unde va fi executat un bransament nou ce va alimenta imobilul
imobilul situat Ia nr. 1 pe strada Estacadei.

b) Pe strada Estacadei, pe partea numerelor pare in dreptul imobilului situat Ia nr.2 se afla un
arbore Tn spatiu verde neTngradit 9i vegetatie spontana, de asemenea, pe partea numerelor
impare se afla veaetatie spontana
TI urma analizei d&urientajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

emisa de Agen jia pentruProtecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
revederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
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in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condiliilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materlalului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
’in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafe+ele spajiilor verzi. Astfet este interzisa betonarea spajilor veni (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

r

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

%:
Intocmit,
Alexandru ANCA

17. IUL, 2070
Red:AA/3ex -16.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.omb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ...
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1861398/5953 mu
care : SC TEHNIC INSTAL GRUP
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure9ti)

Spre 9tiinla: PS4 - Direc jia Gospodarire Locala - Serviciul Monitorizare 98 Control
Servicii Spa}ii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1861398/13.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5953/14.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Execujie racord de canalizare pentru imobilul din
strada EDiscopul Chesarienr.9, sector 4, Bucure§ti", conform C.U. nr din

in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie aI

spajitlor veai pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam
urmatoarele
o ., respectiv:

a) C.U. nr. - - si planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Direc jia Gospodarire Locala- Primaria Sector 4;

avizul Ministerului Culturii nr
2. Urmare verificirii pe teren din data de
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea de execu jie racord de canalizare pentru imobilul situat pe strada Episcopul
9i se va lega Tn canalizarea

lantati

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

(

Chesarie nr. 9 se va executa subteran, pe o lungime de 6m,
publica existenta pe strada Episcopul Chesarie.
pe traseul lucrarii 9i in vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbusti

e tstate pe teren se emite

b)

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a nor emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si
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completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu dirninueze
suprafetele spajiitor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul execu{iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniutui public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

(.

§EF SERVICIU AVIZE §l ACORDURI,
Alexandru NIC)OLAE

fb
intocmit,
Alexandru ANCA

(

17,IUL. 2020

Red:AA/3ex 17.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

23, tUL. 2020

Nr. 1841 600/1 851608/1 850310/1863208/3725/5021/4850/6122

catre : Doamna Ghinea Marina Lorena
(Str. Levin{ica nr. I, sector 3, Bucure§ti)

Spre 9tiin Ia: Direc ga Sewicii Publice – Primiria Sector 3
(§os. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, Bucure§ti)

(

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1841600/1 1.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3725/12.05.2020, completata cu documentajia
inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1 851 608/12.06.2020, 1850310/09.06.2020 respectiv
1863208/17.07.2020 9i la Direcjla de Mediu cu nr. 5021/15.06.2020, 4850/10.06.2020 respectiv
6122/20.07.2020 prin care solicitati avizul de specialltate privind executarea lucrarii: „Execu ge
bran9ament de apa potabila 9i racord de canalizare pentru imobilul din strada Negoiu nr.
51, 51 A, sector 3, Bucure9ti", conform C.U. nr.. I, in conformitate
cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele:
n'n baza informajiilor din documentatia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure§ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Direc jia Servicii Publice-P.S. 3;

avizul Ministerului Culturii nr
2. Urmare verificirii pe teren din data de 25.05.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, dupa cum urmeaza:
- Bra§amentul de apa va avea o lungime de 9m 9i se va racorda la conducta publica de
apa potabila aflata pe str. Negoiu.
- Racordul de canalizare executat va avea o lungime de 7m 9i va fi conectat Tn rejeaua
publica de canalizare existenta pe strada Negoiu.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3. I onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a a )roiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveti
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obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafe+ele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verb (platbande, pastile,
alveole, etc.)
In cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare §i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

§EF SERVICIU AVtZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

V'b'

Tntocmit,
Alexandru ANCA

2 1, IUL, 2020

Red: AA/3ex.-20.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia medlu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de .........,..,..
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Dire(Xia de Mediu

2\ \UL 2020

Nr. 1861393/5946

Citre : SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure9ti)

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

(

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1861393/13.07.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 5946/14.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Bran9ament electric in locajia str. Cameliei intersec jie
cu Str. Garii de Nord", conform adresei nr. emisa de catre Administrajiei
Domeniului Public Sector 1, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradate) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va
comunicam urmatoarele
a respectiv:

a) Adresa nr. ' emisa de catre Administratia Domeniului Public Sector 1
b) Planuri anexa;
c) Memoriuluitehnic;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

2. Urmare verificirii pe teren din data c
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind din cablul electric subteran
stradal existent in trotuarul strazii Cameliei, in apropierea intersectiei cu strada Gara de
Nord, urmand sa fie montat un CS pe domeniul public. Din CS traseul continua pana Ia un
nou BMPT ce va fi amplasat pe domeniul public.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

e constate pe teren se emite

(

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

c or emiterii prezentului aviz, aveti
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajitor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.
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n cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiernbrie - 15 maRie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9t execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteri

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

(

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

%

intocmit ,
Alexandru ANCA

2tlUL 2020

Red : AA/3ex.-20.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PM B
http://www.pmb,ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

23lUL. 2020

Nr. 1861384/5948

care : S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

( Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1861384/13.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5948/14.07.2020, prin care solicitati avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament electric pe strada Burileanu §tefan X Str.
Nicolae Caranfil", conform adresei Administrajiei Domeniului Public Sector 1
nr. I, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr.
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu jia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele
o , respectiv:

a) adresa Administrajiei Domeniului Public Sector 1 nr.
b) planuri anexa;
c) memoriultehnic;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

arii pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) l’ucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, prin allmentarea JT a unui racord
intrare iesire din cablul subteran stradal existent, iar BMPT va fi montat pe domeniul public,
in scuarul sttuat pe strada §tefan Burileanu, in apropierea intersecjiei cu strada Nicolae
Caranfil

b) scuarul neTngradit pe care va fi amplasat viitorul BMPT con jine arbori, arbu9ti precum 9i
azon

e onstate pe teren se emite

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

) emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distan+ei minime de 1m Tntre cablul
electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

Bd. Regina Elisabeta nr, 47. cod poetaI 050013, sector 5, Bucure9ti. Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



dotare

in cazul Tn care este secjionat sistemul radtcular al materialulut dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
In cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia 'inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravatorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu$irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obliga ga refacerii spa+iului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicati, cu modificirile
ei completirile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este intenisi betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in cazul execu+iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorutui domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii si
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

@ MAt)9
SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE

qPa
(

'intocmit
Alexandru ANCA

2tlUL 2020

Red: AA/3ex.-17.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

23 tIIL 2020

Nr. 1861381/5950

Cdfre : S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.

(solicita ridicarea raspunsului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector f

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1861381/13.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5950/14.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran§ament electric pe strada Str. Burileanu §tefan X
Str. Smaranda Briescu", conform adresei Administra}iei Domeniului Public Sector 1
nr. in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti gi prevederilor H.C.G.M.B. nr.
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu jia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele
no spectiv:

a) Adresa Administratiei Domeniului Public Sector 1 nr. i
b) planuri anexa;
c) memoriultehnic;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:

2. Urmare verificirii pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, prin alimentarea JT a unui racord
intrare ie9ire din cablul subteran stradal existent, iar BMPT va fi montat pe domeniul public,
in scuarul situat pe strada §tefan Burileanu, in apropierea intersecjiei cu strada Smaranda
Braescu

b) scuarul ne'ingradit pe care va fi amplasat viitorul BMPT conjine arbori, arbu9ti precum 9i
azon

(

(

3. e lstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseutui lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu dtstruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
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in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarb6/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicatd, cu modificarile
ei completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sd nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este inteaisa betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu+ia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

BoMb Iq\t
=. S;/

§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

%
(

Tntocmit,
Alexandru ANCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

23 IUL. 2020

Nr. 1861643/5951

Cdfre : SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiinla: ADP Sector I - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector I

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1861643/13.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5951/14.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Alimentare cu energie electrici prin bran§ament
electric subteran pentru imobilul situat De strada Lemnarilor nr. 61, sector I, Bucure§ti",
conform C.U. nr. ! J, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti Pi
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele
PiMa informatiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. in ’ 1 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure§ti;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor dIn documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 20m din care 4m pe domeniul public,
avand ca punct de pornire LEA existent in trotuarul numerelor impare al strazii Lemnarilor.

b) in dreptul imobilului situat Ia nr. 61 pe strada Lemnarilor, spre limita din stanga a acestuia,
in trotuar, se afla un arbore Tn alveola.
e Istate pe teren se emite

(

3misa de Agen jia pentru Protec{ia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor,
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distan jei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor ei ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
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d)

e)

in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunte+i
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificartlor ulterioare (24 luni de la flnalizarea lucraritor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflajI in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemptarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9trea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn pertoada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriut Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu jia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

D

g)

h)

i)

i)
k:

(

EXECUTIV ADJUNCT,
LESCU

Iq
C
Fri

U -V)
qf

§EF SERVICIU AVIZE SI ACORDURI,
Alexandru NICOLAE
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intocmit,
Alexand ru
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Red: AA/3ex -20.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857606/5547 3 buG 2020

care : SC DSF RETELE SRL
(solicita ridicarea raspunsului de la registratura Primiriei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiinla: ADP Sector 2 - $os. Electronicii nr. 44, sector 2

/ Referitor la cererea dumneavostra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1857606/30.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5547/01.07.2020, completata cu documenta{ia
inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1863716/20.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6171/21.07.2020,
prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Extindere conducta gaze
naturale si bran9amente oe strada C&rau9ilor, sector 2, Bucure9ti", conform C.U.
nr. i lin : 1, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele
o nspectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. ) emisa de Agenjia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti ;
d) Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de re Tele edilitare;
e) avizul favorabil emts de ADP sector 2;

2. r ui lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) l’ucrarea se va executa subteran, pe o lungime totala de 65m (60m extindere+5m
bransament), pornind din conducta de gaze naturale existenta Tn carosabilul strazli
carausilor, punctul de cuplare urmand sa se execute in dreptul imobilului situat situat la
nr.13iar capatul terminal se va executa in dreptul imobilului situat Ia nr.8.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

r

3. 1 onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

r r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
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alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp frlguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 91
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor men{ionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti
’in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiter

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURf ,
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1860908 / 5856 / 3 AQ Q 2020

catre : SC AVI PROD GRUP SRL - solicitd ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin@: ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1860908/09.07.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5856/10.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea de distribujie a gazelor naturale fi bran9amente pe str. Brizei,
sector 2", conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr,
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verb pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 10 nspectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure§ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
avizul favorabil emis de ADP sector 2.

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 55m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Brizei din dreptul imobilului

cu nr. 30, continua prin carosabilul str. Brizei, pana Tn dreptut imobilului cu nr. 31, iar
bran9amentul se executa perpendicular, pana la limita din stanga proprieta Iii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn spajiu verde/platbanda (cu
arbori, iarba 9i flori) dintre carosabil 9i limitele de proprietate.

(

3. e Istate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condijionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

I r emiterii prezentului aviz, aveti
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distan+ei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po;tal 050013, sector 5, Bucure;b, Romania
Tel: 021 .305.55.00

http://www.pmtl ro



materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare

in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucririlor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligatia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor 'verzi din intravitanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
In cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anutui calendaristic
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Norme Ie de protectie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic,
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea si exactitatea inscrisurilor
cuprinse in documenta+ia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

I

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razyan MIHiULESCU

Bef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

%
Tntocmit:

(

27. IOL. 2020
Red:P.R./3ex.- 22.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www .pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1860904 / 5858 / 3, AUG 202)

catre : SC AVI PROD GRUP SRL - solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1860904/09.07.2020 $i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5858/10.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privlnd executarea lucrarii
„Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. G-raI Alexandru Cernat nr. 11,
sector I", conform C.U. nr. cu prelungirea valabilit8jii
pan8 Ia data de , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jte a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 91 execujia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele:

(

1. 'll mpectiv:
C.U. nr. cu prelungirea valabilita Iii pana Ia data dea)

b)
C)

d)
e)

9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti ;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de ADP sector 1 .

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 12m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. G-rat Alexandru Cernat,

perpendicular, pana pe proprietate;
c) lucrarea se va executa fara afectarea arborilor existenti in pastile din vecinatatea traseului

lucrarii

(

3. I constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

In situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obtigatia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Re{ele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania

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



materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazut Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
'in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora,
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificirile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, prtvind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure;ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

A+b
+

_ROM ’intocmit=
(

27;}UL. 2020
Red:P.R./3ex.- 22.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in consultare.php , pe data de .. .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1861215 / 5907 /3 . Aaa 20m

Citre : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sector 3

Spre 9tiin Ia: PS3-Direcjia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobe9ti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1861215/10.07.2020 ei la Direc jia de
Mediu cu nr. 5907/13.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere conducti gaze naturale 9i bran9amente pe Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C,G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 11 spectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic;
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
Plan de coordonare rejele edilitare;
Avizele/acordurile individuale ate detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de PS 3.

a)
b)
C)

d)
e)
f)

Protecjia Mediului

2, Urmare verificarii pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) l’ucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 173m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul Drumului Gura Siriului, pana Tn

dreptul imobilului cu nr. 91, iar bran9amentul se executa perpendicular, pana la limita din
dreapta proprietatii ;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi 9i arbort/arbu9ti
plantaji

(

3- e tate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condljionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

I r emiterti prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiet lucrarilor.
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriu1 Municipiului Bucure§ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRE' tECUTIV ADJUNCT,’S

IHAILEscu

Ji:+h Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

M
Tntocmit : I

Exp. Roxana PARASCA

27. iUL. 2020

Red:P.R./3ex.- 22.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mlediu

Nr. 1861389 / 5947 1
3 AUG:1 2020

Citre : SC E-Distribu ge Muntenia SA - pentru ADP sector 1 - pnn dl.
- solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin@: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector f

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1861389/13.07.2020 9i la Dtrecjia de
Mediu cu nr. 5947/14.07.2020, prin care solicita li avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament electric pentru asigurarea puterii, pe str. Brodina intersec jie cu str. Some9ul
Rece, sector I", conform adresei nr. emise de ADP sector 1, in conformitate
cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spatiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informatiilor din documentatia depusa de dvs., respectiv:
adresei nr. emise de ADP sector 1 :
planul de Tncadrare Tn zona (realizat pe plat topografic/cadastral) cu marcarea/evidenjierea
traseului lucrarii;
memoriul tehnic:
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare.

a)
b)

C)

d)

2. Urmare verificarii pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 20m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din Ct existenta Tn trotuarul nr. impare aI str. Some9ul Rece,

continua prin trotuarul nr. impare aI str. Some9ul Rece, apoi prin trotuarul nr. pare aI str.
Brodina, pana in dreptul imobilului cu nr. 2, unde va fi montat noul BMPT/stage de
Tncarcare masina electrica:

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda, cu arbori, arbu9ti,
vegetajie spontana;

d) fata de vegetatia existenta aveji obligajia pastrarii distantei de minimum 1m, noul
BMPT/statie de incarcare ma§ina electrica se va pozitiona astfel Tncat sa nu se afecteze
vegetatia existenta.

(

3. In urma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

r ior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distan{ei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
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SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptati condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale in jurul trunchiului arborilor gi ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 tuni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veti avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu§irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitijilor, republicati, cu modificirile
§i completdrile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga ga sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
'in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul admintstratorului domeniului public in
care se specifica condijBile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Munictpiului Bucure9ti'’.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
inscrisurilor cuprinse in documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz
Menjionim ca in baza acestui aviz nu se executi lucrari de defri$are sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

'A
Tntocmit:

Exp. Roxana PARASCA

2 Z lal. 2020
Red:P.R./3ex.- 22.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1861386 / 5949 / 3 AUG 2020

catre = SC E-Distribujie Muntenia SA - pentru ADP sector 1 - pnn dl.
- soliciti ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin Ia: ADP Sector I - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1861386/13.07.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5949/14.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament electric pentru asigurarea puterii, pe str. Baneasa intersecjie cu str. Neagoe
Vodi, sector I", conform adresei nr. emise de ADP sector 1, in conformitate
cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea gi executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare §i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. ’lo nspecti v:
adresei nr. emise de ADP sector 1 :
planul de Tncadrare in zona (realizat pe plat topografic/cadastral) cu marcarea/evidenjierea
traseului lucrarii:
memorlul tehnic;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare.

a)
b)

C)

d)

2. Urmare verificarii pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 15m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din CS existenta Tn trotuarul din dreptul blocului Xl/l din str.

Baneasa nr. 16, prin trotuarul str. Baneasa, pana la noul BMPT/statie de incarcare ma9ina
electrica, amplasat Tn dreptul parcarii din domeniul public;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente in aliniament, cu arbori Tn pastile
sau a vegetatiei existente Tn spatiu verde bloc;

d) faR de vegetatia existenta aveji obliga jia pastrarii distantei de minimum 1m, noul
BMPT/stage de Tncarcare ma9ina electrica se va pozitiona astfel Tncat sa nu se afecteze
vegeta jia existenta

(

3. I ate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
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in dreptul arborilor din vecinitatea traseului lucrarii, sipitura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptati condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale in jurul trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.
in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate §i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicati, cu modificirile
gi completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucriri de defri$are sau toaletare material
dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
inscrisurilor cuprinse in documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate I an de la data emiterii.

(

(

Sef Serviciu Avize si Acordurt
Alexandru NICOLAE

%
Tntocmit=

Red:P.R./3ex.- 22.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 2 7, IU L. 2020
http://www. pmb.. php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr' 1862291/6020 (1854171/5253) / 3 AUG MP

Citre : SC ROMALTER MFC SRL - pentru SC EVOLUTION OPTIMUS SRL – pnn dl.
• solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin A: Administratia Domeniului Public §i Dezvoltare Urbana Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1854171/19.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5253/22.06.2020, completata cu documentajia inregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1862291/14.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6020/15.07.2020, prin care solicitati avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Extindere conducti gaze naturale 9i bran9amente pe
str. Alexandru lacobescu 9i in incinta imobilului cu IE 234739 (nr. 2-6), sector 6", conform
C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti gi prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va
comunicam urmatoarele:

(

1. o upectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr
Bucu re9ti ;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz emis de ADPDU sector 6

a)
b)
C)

d)
e)

emisa de Agen jia pentruProtec jia Mediului

(
2. Urmare verificarii pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m pe domeniul public + gC)m aerian pe
domeniul privat + 7m bran9ament pe domeniul privat;

b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Alexandru lacobescu,
perpendicular, pana la limita din dreapta proprieta Iii 9i la limita de proprietatea, pe domeniul
privat, pana la ni9a montata pe bloc;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii veai 98 arbori/arbusti
planta Ii, exista vegetajie spontana pe proprietate

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

c Nor emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor,

b) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
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prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorulu} domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9t
’in baza acestui aviz nu se executa lucr lri de de1 iare sau toaletare material dendrojoqjc
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT.
'LESCU

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

eM (

\fg? AUF Tntocmit=

Exp. Roxana PARASCA

27.IUL. 2020
Red:P.R./3ex.- 23.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc4ia de Mediu

Nr. 1862550/6037 3 '4VQ 2020

Clitre : SC ELECTRO TIRON SRL
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin P: Administrajia strizilor - Sh Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

( Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Muncipiului Bucure9ti cu nr.
1862550/15.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6037/16.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Deviere rejea publici de api potabila pentru eliberarea
amplasamentului imobilului situat pe Prelungirea Ferentari nr.70, sector 5, Bucure9ti",
conform C.U. nr.I ), in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele
a vs., respectiv:

a) C.U. nr. gi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucuresti;
Urmare verificirii pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucririi conform2

informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 150m, conducta de apa potabila

existenta ce strabate proprietatea situata Ia nr. 70 pe Prelungirea Ferentari se va devia prin
domeniul public, respectiv prin Aleea Zorilor.

b) pe trotuarul situat in dreptul imobilului de la nr.70 aflat pe Prelungirea Ferentari se
regasesc platbande cu vegetatie (gazon) 9i arbori, de asemenea, pe Aleea Zorilor s-a
constatat existenja unui arbore in alveola, a unor arbori rasariti spontan 9i a vegetajiei
soontane
Tn urma analizei documenta+iet depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distantei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
'revederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
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C) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condiliilor din teren care sa nu distruga sistemul radicutar al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu$irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obliga(ia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon)
Conform prevederilor art, 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafe+ele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9tt.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
In baza acestui aviz nu se executa lucriri de defri§are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

D

g)

h)

(

i)

i)

k)

1:

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

(

qb+

Tntocmit

Alexandru ANCA

R,d:AA/3„.-2Z07.2020 - p„„„t,I a„i, , b,t p„t,t p, ,ite,I PMB 2 Z- IUL. 2020
httP://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ...
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1862691 / 6038 (1854858/5285) / 3 ' ANa MO

Citre : SC AVI PROD GRUP SRL - soliciti ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin A: ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1854858/22.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5285/23.06.2020, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1862691/15.07.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 6038/16.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
intr. Bobeica nr. 2, sector 2", conform C.U. nr. , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 'lo mpectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru
Bucure9ti ;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
avizul favorabil emis de ADP sector 2:
avizul Ministerului Culturii nr.

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 14m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul Intrarii Bobeica, perpendicular,

pana la limita din dreapta proprietatii;
c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spa Iii verzi 9i arbori/arbu9ti

plantaji

(

3. In urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizutui Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor,
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiitor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documenta+ia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

§ef Serviciu Avize gi Acorduri
Alexandru NICOLAE

%
4 aM hIq)b

Tntocmit.

2 Z IUL 2020
Red:P.R./3ex.- 23.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1862693 / 6039 (1854854/5284) / 3 A US aH

catre : SC AVI PROD GRUP SRL - solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin Ii: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector I

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1854854/22.06.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 5284/23.06.2020, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1862693/15.07.2020 9i ta Direc jia de Mediu cu nr. 6039/16.07.2020, prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran§ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
str. Oa§ului nr. 31, sector I", conform C.U. nr. , in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea §i executta lucrarilor de infrastructura
(tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 10 especti v :
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de ADP sector 1.

a)
b)
C)

d)

2. Urmare verificarii pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 9m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta extstenta Tn carosabilul str. Oa9ului, perpendicular,

pana la limita din dreapta proprietatii;
c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda cu arbori 9i flori.

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obliga jia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptut arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiitor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic suntetid

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013. sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb, ro



raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obliga jia refacerii spa{iului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spa{ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilttare 9i
stradale) de pe teritoriul Mlunicipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec{ie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

k)

§ef Serviciu Avize 91 Acorduri
Alexandru NICOLAE

%C&
'intocmit=

Exp. Roxana PARASCA

(

27.IUL. 2020
Red :P.R./3ex.- 23.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N„ 1863001/6079 sAHa 2020

CUre : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
(Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, Sector 3)

Spre 9tiin@: PS5 – Direc jia Generala Operajiuni - Sewiciul Administrare Spajii Verzi
98 Parcuri

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

(

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1863001/16.07.2020 ei la Direcjia de Mediu cu nr. 6079/17.07.2020, prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Extindere conducta de gaze naturale fi bran9amente
pe strada Lacul Pasirea Dentru imobilul situat Ia nr. 37, sector 5, Bucure9ti", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, va
comunicam urmatoarele
n> espectiv :

a) C.U. nr. din 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) Plan de coordonare rejele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

Acord emis de ADP sector 5;
2. Urmare verificirii pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea se va executa subteran, pe a lungime totala de 74m reprezentand 70m extindere
conducta gaze naturale 9i 4m bran9amentul de gaze. Punctul de cuplare va fi executat Tn
dreptul imobilului cu nr. 23 situat pe Str. Lacul Pasarea iar traseul continua pana la capatul
terminal aflat Tn apropierea imobilului de la nr.37, imobil ce urmeaza sa fie bran9at

b) pe traseul lucrarii 9i in vecinatate traseului lucrarii nu exista spajit verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

mMa analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

I emisa de AgenDa pentru Protectia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi IiI:

r ior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si
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completarile ulterioare, persoanete fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spa{iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujtei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 91 executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

r
§EF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

$b
intocm it,
Alexandru ANCA

(

27. }UL. 2020
Red:AA/3ex -22.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1862851 / 6080 (1854957/5355) / 1 M& 2©a

Citre ; SC APA NOVA SA - prin d-na
registratura PMB

• solicita ridicarea exemplarului de la

Spre 9tiinla:
• Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector I
• Administratia Domeniului Public ei Dezvoltare Urbana Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1854957/23.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5355/24.06.2020, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr,
1862851/16.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6080/17.07.2020, prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Extindere rejea publici de api potabila pe str. Preciziei
– bd. luliu Maniu - Drumul Rojii, sector 6", conform C.U. nr. , in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura
(tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

1. -lo wctiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr. emisa de Agentia pentru
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor;
aviz emis de ADPDU sector 6

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protecjia Mediului

( 2. Urmare verificirii pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucrarii conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 2120m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa in carosabilul str. Preciziei (drum de pamant 9i carosabil), din

dreptul imobilului cu nr. 13 B, pe partea nr. pare 9i impare aI str. Preciziei, prin carosabilul
bd. luliu Maniu pe partea nr. pare, pNn Drumul Rojii (drum de pamant), pana Tn dreptul
imobilului cu nr. cadastral 203056:

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn pastile (cu arbori), platbanda
(cu arbori, iarba/gazon), arbu9ti Tn ghiveci 9i vegeta jie spontana.

3. e state pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

I erior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea executiei lucrarilor
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'in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condi;ii de amplasare.
’in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
'in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemptarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitaltlor, republicata. cu modificarile 9i
comptetarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor veni. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
’in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 98
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendroloqic.
Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 91 exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri \
Alexandru NICOLAE

cII \

Tntocmit=

Exp. Roxana PARASCA

27. tUL. 20 iO
Red:P.R./4ex.- 23.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..php , pe data de .. . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1863278 / 6120 (1764045/8264) / 3 gaa 2020

catre : SC BRACOVEANU URCUSULUI RESIDENCE SRL - prin dl.
– soliciti ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin A:
• Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector I
• Administratia Domeniului Public ei Dezvoltare Urbana Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

( Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1764045/14.08.2019 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 8264/19.08.2019, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1863278/17.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6120/20.07.2020, prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Alimentare cu energie electrici a imobilului situat pe
str. Dedule9ti nr. 16, sector 6", conform C.U. nr. cu prelungirea
valabilitalii pang la data de , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 91
execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:

1. o upectiv:
C.U. nr. cu prelungirea valabilitatii pana Ia data de
9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatoritor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor;
aviz emis de ADPDU sector 6.

a)

b)
C)

d)
e)
f)
g)

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

r

2. Urmare verificarii pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 290m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din PT 5175 existent in trotuarul nr. impare a1 str. Piscul Crasani,

continua prin trotuarul nr. impare aI str. Piscul Crasani, subtraverseaza str. Piscul Crasani
la intersectie cu str. Margelelor, apoi prin trotuarul nr. impare aI str. Margelelor pana la
intersectia cu str. Dedule§ti, apoi continua prin trotuarul nr. impare aI str. Dedule9ti,
subtraverseaza str. Dedule9ti la intersecjia cu Intr. Gheorghe Ursache, continua pe
Intr. Gheorghe Ursache (drum de pamant), pana pe proprietatea imobilului cu nr. 16 din
str. Dedulesti:

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiet existente Tn platbanda (cu arbori 9i
vegetajie spontana) din str. Dedule9ti 9i vegetatiei spontane din Intr. Gheorghe Ursache.
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3. in urma analizei documenta+iei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timput executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Re+ele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptut arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucririlor constructorul va lua masuri de protejare a
materialu lui dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prtn manevrarea utilajelor din
dota re
in cazul Tn care este sec+ionat sistemut radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijit meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau pribu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafe+ele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniulut public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea gi executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edititare 98
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionati conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabtlitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)
(

D

g)

h)

i)
i)

k:

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
IAILESCURaz a Sef Serviciu Avize si Acorduri

Alexandru NICOLAE

'@,
intocmit:

Red:P.R./4ex.- 23.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe sitoul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1863932 / 6170 / 07 406 2020

Citre : SC GINICON SRL – prin d-na
registratura PMB – ginicon@yahoo.com

- solicita ridicarea exemplarului de la

Spre 9tiin B: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1863932/20.07.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6170/21.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Alma§ nr. 19, sector 1 ", conform
adresei nr. emise de ADP sector 1, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 275/2020
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea §i executia lucraritor de
infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va comunicam
urmatoarele:

(
Fin baza informajiilor din documentajia depusi de dvs., respectiv:

a) adresa nr. emise de ADP sector 1 ;
b) memoriul tehnic;
c) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare.

2. Urmare verificarii pe teren din data de 28.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentete enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 8m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta in carosabilul str. Alma§, perpendicular,

pana la limita din stanga proprietatii;
c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn aliniament 9i platbanda cu

arbori din vecinatatea traseului lucrarii.

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

(

a)

b)

C)

a emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrariior.
in timpul executarii lucrari aveti obligajia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta §t axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Rejete edilitare subterane. Condi+ii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu dlstruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. Tn timput lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular at materialului dendrologjc suntetid
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raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 lunt de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanut localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’.
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul gi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
(

Rdzvl
'$ Sef Serviciu Avize si Acordun

Alexandru NICOLAE
/ 1 r \

a +

V
4

_ROW Tntocmit =
Exp. Roxana PARASCA

,
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(
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Red:P.R./3ex.- 03.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primariddirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbort in consuKare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc{ia de Mediu

Nr. 1864502 / 62 m(1858256/5629) / OZ 4@ atl

catre : SC AVI PROD GRUP SRL – solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin Ia: CNAIR – Direcjia Regionali de Drumuri gi Poduri Bucure9ti
Bd. luliu Mlaniu nr. 401 A, sector 6

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1858256/02.07.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5629/09.07.2020, completata cu documentatia inregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1864502/21.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6217/22.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Bran§ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
9os. Bucure9ti'Ploie9ti nr. 113, sector I", conform C.U. nr. I,
in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura
(tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul Municipiulut Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

( 1. 11 upectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
autoriza+ie emisa de CNAIFt - Direcjia Regionala de Drumuri 9i Poduri Bucure9ti.

a)
b)
C)

d)

2. Urmare verificarii pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 7m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta in carosabilul §os. Bucure§ti-Ploiesti,

perpendicular, pana la limita din stanga proprieta Iii;
c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi gi arbori/arbu§ti

planta{i, exista platbanda cu iarba.

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a niterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spajiuiui verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon). Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr.
24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor,
republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au
obligatia sa nu diminueze suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor
verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
'rezentul aviz este vatabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in

C)

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure9ti. Romania
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care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiulul Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse in documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
R6zvar\!MIHAILESCU

Tntocmit:

Exp. Roxana PARASCA

(

(

O 4 AUG IOIn

Red :P.R./3ex.- 27.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

OZ 4U6 202DNr. 1864487/6218

cafre : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea raspunsului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9t IIng: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiulyi Bucure9ti cu nr.
1864487/21.07.2020 et la Direcjia de Mediu cu nr. 6218/22.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Extindere conducti gaze naturale 9i bran9amente pe
strada lzbiceni. Dentru imobilul situat Ia nr. 34, sector 1, Bucure9ti", conform C.U.
nr. I , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protectie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti. va comunicam urmatoarele
HI respectiv:

a) C.U. nr. 1 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. ) emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
D aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;

avizul Ministerului Culturii nr.
Fe n din data de 28
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 33m, dupa cum urmeaza:
lucrarea de extindere conducta gaze naturale va avea o lungime de 25m 9i se va cupla
in conducta existenta Tn carosabilul strazii lzbiceni, punctul de cuplare avand Ioc in
dreptul imobilului situat Ia nr. 30.
bransamentul va porni din noua conducta 9i va avea o lungime de 8m, urmand sa
alimenteze imobilul situat Ia nr. 34 pe strada lzbiceni.

b) in trotuarul numerelor pare at strazii lzbiceni, pe tronsonul situat Tn apropierea lucrarilor, se
afla platbande cu arbori, vegetatie (aazon), vegetatie spontana si arbori 'in alveola.
Furma analizei documenta+h depuse 9i a aspectebr constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

I or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia soticitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
Frevederilo} SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
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in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare

in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
protectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform cetor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu{ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanctionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verb de pe teritoriul Municipiului Bucure$ti. /
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii gi
pentru respectarea condijiilor din aviz.
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

'intocmit=

Exp. Alexandru ANCA

(

04 AUG. 2020

Red:AA./3ex.-31.07.2020 - prezentul aviz a fest postat pe site-ul PMB
http://www. pmb.ro/institutii/pnmaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1864481 / 6219 /

catre : SC AVI PROD GRUP SRL – solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB -
contact@aviprodgrup.ro

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1864481/21.07.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6219/22.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea de distribujie a gazelor naturale 9i bran9amente pe str. Jugastrului 9i pe
proprieti}i particulare, sector I", conform C.U. nr. cu prelungirea
valabilitijii pang la data de , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti §i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:(
1. In baza informajiilor din documentajia depusi de dvs., respectiv:

C.U. nr. cu prelungirea valabilitatii pana Ia data de
9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de ADP sector 1

a)

b)
C)

d)
e)
D

emisa de Agen jia pentru ProtecjiaMediului

J lui lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 23m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta in carosabilul str. Jugastrului din dreptul

imobilului cu nr. 24, continua prin carosabilul str. Jugastrului, pana la limita din partea
stanga a imobilului cu nr. 20 pe care iI bran9eza;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda cu arbori, gard viu,
iarba/gazon;

d) fala de vegetajia existenta aveji obliga jia pastrarii distanjei de minimum 1,5m.

(

3. e tate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
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conducta si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
In dreptul arborilor din vecinitatea traseului lucririi, sipatura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale Tn jurul trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea gi
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile
§i completirile ulterioare, persoanele fizice §i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorutui domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Norrnelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Mun’icipiului gucure9ti'’. ’ (
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiulut Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri$are sau toaletare material
dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
inscrisurilor cuprinse in documentajia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

C)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1864652 / 6221 /

catre : SC ATF POWER DEGIGN S.R.L. - soliciti ridicarea exemplarului de la registratura
PMB -

pentru SC E-Distribujie Muntenia SA

Spre 9tiinta: Administratia Domeniului Public $i Dezvoltare Urbani Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1864652/21.07.2020 9i la Direc jia de
Medlu cu nr. 6221/22.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentare cu energie electrici a imobilului situat pe Drumul Valea Furcii nr. 71 A, sector
6", conform C.U. nr. , in conformitate cu H,C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti si
prevederitor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru av}zarea, autorizarea,
coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:(

1. I espectiv :
C.U. nr. gi planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
aviz emis de ADPDU sector 6.

a)
b)

C)

d)
e)

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

2. Urmare verificdrii pe teren din data de 28.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 665m din care 435m pe
domeniul public;

b) lucrarea se va executa din PT 5224 prin carosabilul Drumului Valea Furcii, apoi prin drumul
de servitute (drum de pamant), pana la imobilul alimentat.

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente in vecinatatea traseului lucrarii
(vegeta;ie spontana, arbori Tn pastile, gard viu 9i arbori situaji la limita de proprietate.

(

3, I lstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea executiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obliga+ia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
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in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteD nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu Tia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare gi
stradale) de pe teritoriut Municipiului Bucuresti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spa(iilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executi lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

Tntocmit=

Exp. Roxana PARASCA
/gW
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Red:P.R./3ex.- 03.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www. pmb.. php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1795885/1869;94/1 31 55/6294

catre : ECKON CEI SRL
(Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 96, et. Mezanin, sector 3, Bucure§ti)
office(g),eckon . ro

Spre 9tiin A: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1795885/26.11.2019 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 13155, completata cu documentatia Tnregistrata
la P.M.B. cu nr. 1864794/22.07.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 6294/23.07.2020, prin care
solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament api 9i racord de
canalizare pentru imobilul situat pe strada Cornescu nr.75, sector 1, Bucure9ti", conform
C.U. nr.453/60TEIDD/C/43930 din 07.11.2019, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9tt 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea 9i executta lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele
1. IMa informajiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 453/60TEIDD/C/43930 din 07.11.2019 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. 22820/03.12.2019 emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

Bucure9ti;
d) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de reTele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;

avizul Ministerului Culturii nr. 413/ZP/15.04.2020
2. Urmare verificirii pe teren din data de 28.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, astfel:
- bran9amentul de apa potabila va avea o lungime de 8m 9i se va racorda la conducta
publica de apa potabila existenta pe strada Cornescu alimentand imobilul situat Ia nr.75
- racordul de canalizare va avea o lungime de 6m 9i va fi conectat in reteaua publica de
canalizare existenta pe strada Cornescu.

b) pe traseul lucrarii 9i in vecinatate traseului lucrarii nu exista spa Iii veai sau arbori/arbu9ti
'lantati

I state pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condijionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a or emiteril prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor,
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile utterioare, persoanele fizice si juridice au obligatia sa nu diminueze
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suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor veai (platbande, pastile
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04,2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Nerespectarea celor mentionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestul aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

Tntocmit ,
Alexandru ANCA

04. AUG ?070

8 & AUF 70:r

Red:AA/3ex.-28.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe sitoul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc.ga de Mediu

Nr. 1825123/1 864787/1553/6295

Citre : ECKON CEI SRL
(Str. Locotenent Colonel Dumitru Papazoglu nr.96, etaj mezanin, sector 3, Bucure§ti)
office@.eckon . ro

Spre 9tiin P: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municlpiului Bucure§ti cu nr.
1825123/17.02.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 1553/18.02.2020, completata cu documentajia
inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1864787/22.07.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 6295/23.07.2020,
prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Bran9ament api 9i racord
canalizare pentru imobilul situat pe Banul Antonache nr.4648, sector 1, Bucure9ti",
conform C.U. nr.490/37TEIDD/B/39444 din 03.12.2019, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i stradale) de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele
aza informatiilor din documenta+ia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 490/37TEIDD/B/39444 din 03.12.2019 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
d) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;
e) avizul Ministerului Culturii nr. 412/ZP/15.04.2020

2. Urmare verificarii pe teren din data de 28.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) -lucrarea de bran9ament apa potabila se va executa subteran, pe o lungime de 4m,
pornind din conducta de apa potabila existenta Tn carosabilul strazii Banu Antonache, 9i va
alimenta imobilul situat Ia nr. 46-48.
-lucrarea pentru racordul de canalizare va avea o lungime de 6m 9i se va conecta Tn
reteaua publica de canalizare existenta pe strada Banu Antonache.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
'lantati

e nstate pe teren se emite

(

( 3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revtzuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verb. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
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alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti’
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan„WAILEscu

Tntocmit
Alexand ru ANCA

O & AU& 2020

Red :AA/3ex.-28.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
httP://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ......... .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc{ia de Mediu

OZ AU& 2028
Nr. 1865014/6296

catre : SC MIRAL INSTAL COMPANy SRL
Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sector 3

Spre 9tiin@: Administrajia strizilor - Sh Domnija Ancuja nr. 7, sector I

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1865014/22.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6296/23.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Extindere conducti gaze naturale 9i bran9amente pe
bd. ExDozitiei oentru imobilul situat Ia nr.22A, sector 1, Bucure9ti", conform C.U.
nr. conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si
execu+ia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele

> pectiv:1

a) C.U. nr. planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificarii nr. nisi de Agenjia pentru Protec jia Mediului

Bucure§ti ;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucuresti:
2. Urmare verificarii pe teren din data de 28.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 269 (241m extindere, 18m bran9ament),
avand ca punct de pornire conducta de gaze naturale existenta pe bd. Expozitiei, conducta
proiectata va fi montata subteran prin trotuarul numerelor pare aI bd. Expozitiei, de la
punctul de racordare pana in dreptul imobilului cu nr.22A situat pe bd. Expozitiei.

b) in trotuarul numerelor pare aI bd. Expozijiei se afla platbande cu arbori, arbu9ti 9i gazon.
Pe un tronson al trotuarului bd. Expozitiei, unde urmeaza sa se desfa§oare lucrarile, se afla
9i platbanda cu vegetatie menjionata mai sus 9i spatiu verde ce delimiteaza limitele de
'roprietate cu trotuarul( arbort, arbusti, qazon

e = aspectelor constate pe teren se emite3

(

(

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C:

a wniterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distan jei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Re+ele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
In dreptul arborilor din vecinatatea traseului tucrarii, sapatura se va executa manual sau
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utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
’in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu§irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor veai din intravilanul localitalilor, republicati, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijtile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea gi execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spatiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu+ia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toatetare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

intocmit:
Exp. Alexandru

(

OL AP8 ?n7n

Red:AA./3ex.-31.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1865597/6335
Citre : APA NOVA BUCURE§TI SA

Spre 9tiin Ia: - Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector f
- Direc+ia Servicii Publice – Primaria Sector 3

'Sos. Mihai Bravu nr.428. Sector 3. Bucuresti
Referitor la cererea dumneavoastra inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.

1865597/23.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr.6335/27.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Extindere rejea publici de apa potabila, canalizare
menajera fi canalizare pluviala in “Zona Luncilor": Bd. Nicolae Grigorescu nr.123-141. Bd.
Nicolae Grigorescu nr.141, Str. M6nastirea Agapia, Str. Malva, Drumul Lunca Merilor,
Drumul Lunca Cetitii, Str. Malul cu Flori, Str. Mirului, Drumul Malul Spart, Drumul Malul
Mierii, sector3, Etapa I, Bucure9ti, conform C.U. nr.882R/1782014 din 09.12.2019, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protectie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura tehnico-
edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:
I ectiv:

a) C.U. nr. ' 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9t i ;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrajia Strazilor Bucure9ti;

avizul favorabil emis de Directia Servicii Publice Sector 3;
2. Urmare verificirii pe teren din data de 29.07.2020 a traseului lucrarii conform
informa+iilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, constand Tn:
- extinderea retelei publice de apa potabila pe strazile, Bd. Nicolae Grigorescu nr.123-141
(112m), Bd. Nicolae Grigorescu nr.141 (100m), Str. Manastirea Agapia (60m), Str. Malva
(565m), Drumul Lunca Merilor (385m), Drumul Lunca Ceta Iii (715m), Str. Malul cu Flori
(156m), Str. Marului (595m), Drumul Malul Spart (125m), Drumul Malul Mierii (210m).
- extinderea retelei de canalizare menajera se va realiza pe strazile Bd. Nicolae Grigorescu
nr.141 (100m), Str. Manastirea Agapia (290m), Str. Malva (545), Drumul Lunca Merilor
(305m), Str. Marului (555), Str. Malul cu Flori (160m), Drumul Malul Spart (130m), Drumul
Lunca CeHjit (615m), subtraversare CF (40m).
- extinderea retelei de canalizare pluviala se va realiza prin carosabilul strazilor bd. Nicolae
Grigorescu nr.123-141 (105m), Bd. Nicolae Grigorescu nr.141 (105m), Str. Manastirea
Agapia (140m/510m), Str. Malva (159m/195m/197m), Drumul Lunca Merilor (149m/160m),
Str. Marului (75m/480m), Str. Malul cu Flori (160m), Drumul Malul Spart (140m), Drumul
Lunca Cetatii (450m/170m), subtraversare CF (40m), Drumul Malul Mierii (480m).
- extindere retea de canalizare in sistem unitar pe strazile Drumul Malul Mierii (260m),
Drumul Lunca Ceta Iii (185m), Drumul Malul Spart (50m), Drumul Malul Mierii (450m).

(

emisa de Agentia pentru Protecjia Mediului

(

Datele tehnice au fost extrase din Memoriu Tehnic (Proiect nr.2891) emis de catre Apa
Nova Bucuresti, Directia Proiectare si Studii, Serviciul Proiectare

b) in proximitatea lucrarilor se regaseste vegetatia spontana, arbori rasariti spontan §i arbori
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in alveola. De asemenea, in apropierea lucrarilor, pe strazile mentionate Tn documentatia
depusa, se regasesc porjiuni cu vegetatie neamenajata 9i nedelimitata prin garduri sau
alte elemente. Pe strada Marului se afla vegetajie spontana 9i arbori Tn alveole; Pe strada
Lunca Cetatii se afla vegetajie spontana (lateralul carosabilului); Pe Drumul Lunca Merilor
se regase9te un arbore rasarit spontan iar pe Strada Malul cu Flori s-a constatat in
apropiere veqetatie spontana.

ma anatiza documenta+iet depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

r miterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obliga jia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducte si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

c) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare

d) 'in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunte li
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.

e) in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.

f) La finalizarea lucrarilor aveji obliga jia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare tarba/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijtile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conformi)

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarit, sunt raspunzatori pentru execu jia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.

i)

In baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri§are sau
dendrologic.

k)

Prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de avizul Ministerului Culturii si Identita Iii1)

Nationale.

m) Prezentul aviz este,va@iI numai insotit de avizul C.N.C.F.R
Prezentul aviz aBm$WRvalabilitate 1 an de la data emiterii.n

I

toaletare material

'intocm it , A
Alexandru ANCA //

.„=.MM,„.=. ,„.„ .. ...;.,.,g.£4w6,J82a /
Bd. Regina Elbatnta nr. 47, cod po9tal 05CX>13, sector 5, Bucure9ti, Rom&Iia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1865286/6337 3T7iiIM
catre : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin Ii: Administrajia strizilor - Str. Domni{a Ancuja nr. I , sector 7

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1865286/23.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6337/27.07.2020, prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament api 9i racord canalizare pentru
proprietatea situati pe 9os. Gheorghe lonescu Sise9ti nr. 46-48, sector 1, Bucure9ti",
conform C.U. nr.117R/1592734/06.03.2018, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea gi execujia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele
I. iMa inforo

a) C.U. nr. 451/28TEIDD/1/40544 din 05.11.2019 9i planuri anexe;
b) memoriultehntc;
c) clasarea Notificarii nr. 22473/27.11.2019 emisa de Agenjia pentru Protecjia Mediului

Bucure§ti;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucuresti;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 29.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarile pentru proprietatea situata pe 9os. Gheorghe lonescu Sise9ti nr.46-48 se vor
executa subteran, dupa cum urmeaza;
- bran9amentul de apa potabila va avea o lungime de 4m 9i se va racorda la conducta
publtca de apa potabila aflata pe 9os. Gheorghe lonescu.
- racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 5m 9i se va conecta in reteaua
publica de canalizare existenta pe §os. Gheorghe lonescu Sise9ti.

b) Pe proprietatea situata in 9os. Gheorghe lonescu Sise9tt nr. 46-48 (benztnarie Rompetrol)
se afla un scuar cu veqetatie (aazon
lizei documentajtei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform

revederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucure$ti. Romania
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C) in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma vertficarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obllga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse pNn prabu§irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendartstic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia tucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiitor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu+ia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toatetare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

f)

g)

h)

i)

i)
k:

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
’AILEscu

fW
q :W

Tntocmit

Alexandru ANCA

0 k AUG "''.

Red:AA/3ex.-31.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1865288 / 6338 / OZ dOb: 2020

catre : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – soliciti ridicarea exemplarului de la registratura
PMB - tehnicinstal@yahoo.com

Spre 9tiin Ii:
• Administrajia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. I, sector 7
• ADP Sector q - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1865288/23.07.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6338/27.07.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Redimensionarea bran9amentului de apa potabili 9i al racordului de canalizare existente,
respectiv execujie bran§ament nou de api potabila 9i racord nou de canalizare pentru
imobilul din str. Grigore Cobilcescu nr. 25, sector 1 ", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti Pi prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicim urmatoarele:

(

1. I pectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr
Bucure9ti ;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor:
aviz de traseu emis de ADP sector 1

a)
b)
C)

d)
e)
f)

emisa de Agentia pentru Protec jia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 29.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 12m bran9ament 1 + 10m
racord 1 + 4m bran9ament 2 + 7m racord 2 pe domeniul public;

b) lucrarea se va executa din conductele existente Tn carosabilul str. Grigore cobalcescu 9i
Str. loan Slavici, perpendicular, pana pe proprietate.

c) pe traseul lucrarii gi in vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi gi arbori/arbu§ti
plantaji .

(

3. e tate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r -or emiterii prezentului aviz, aveti
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) in cazul executiei proiectutui Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
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prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniutui public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de avizul Ministerului Culturii 9i Identitatii
Nationale
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de vatabilitate 1 an de la data emiterii

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

’Fntocmit=

O&d6mm

Red:P.R./4ex.- 03.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primarta/directii/directia mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania

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



\UP

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1865292/6339 q77iFl@

Citre : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin A: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. I, sector 7

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1865292/23.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6339/27.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Execujie camin de apometru 98 mutare bucli de
mgsura, bran9ament de apg potabili 98 mutarea celor doug cimine de racord canalizare,
mutare racord de canalizare la imohillll din str. Matei Millo nr.5, sector 1, Bucure§ti",
conform C.U. nl. ,n _ 1, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr, 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 98 stradala de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele
Flmaza informatiilor din documentatia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. ii planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure§ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucure9ti;

avizul Ministerului Culturii nr
2. > en din data de 29
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) Lucrarile se vor executa subteran dupa cum urmeaza; camin de apometru amplasat Tn
domeniul public pe str. Ion Otetele9anu 9i mutarea buclei de masura pe traseul
bran9amentului de apa existent; bran9ament de apa potabila racordat Tn conducta
existenta pe strada Matei Millo; camine de racord amplasate Tn domeniul public pe strada
Matei Millo 9i str. Ion Otetele9anu pe traseul celor doua racorduri de canalizare existente;
mutarea racordului de canalizare pe str. Matei Millo cu desfiintarea racordului de canalizare
existent pe Calea Victoriet nr. 35.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

e onstate pe teren se emite

(

_misa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod p09tal 05001 3, sector 5, Bucure$ti, Romania
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a)

b)

C)

in situa+ia in care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujtei tucrarilor.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitaltlor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu dirninueze
suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea gi execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

D

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
I_AILESCURazv,

(

Tntocmit

Al'”'d'' ANCe/

OCN4 @

Red :AA/3ex.-31.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N/ O

Citre : SC KOSAN INVESTMENT CONSTRUCTION SRL – pnn d-na
Str. Tohani nr. 2, bl. 33, sc. 3, et. 5, ap. 111, sector 4

Spre 9tiinji: Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1859243/06.07.2020 9i la Directia de
Mediu cu nr. 5733/07.07.2020, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1865470/23.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6340/27.07.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Extinderea rejelei publice de apa potabila 9i canalizare,
inclusiv bran9ament de api 9i racord de canalizare pentru imobilul din 9os. Vitan-Barze9ti
nr. 9 B, sector 4", conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protectie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:(
1. ’lo spectiv:

C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru
Bucure§ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

a)
b)
C)

d)
e)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrdrii conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 69m conducta de apa + 29m
conducta de canalizare (conform aviz CTE Apa Nova) + 7m bran9ament + 7m racord
(conform memoriului tehnic) pe domeniul public;

b) racordul de canalizare se executa din conducta existenta Tn carosabilul 9os. Vitan-Barzesti,
perpendicular, pana pe proprietate;

c) bran9amentul de apa se executa din conducta existenta in carosabilul 9os. Vitan-Barze§ti,
prin carosabilul 9os. Vitan-Barze9ti, apoi perpendicular pana pe proprietate;

d) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn pastile de aliniament cu arbori.
(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condijionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

r nor emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia soticitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obligajia respectarii distan jei minime de 1.5m intre
conducta §i axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
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prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distrugi sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua misuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn'perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 91 execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Bef Sewiciu Avize 9i Acorduri
Alexandru NICOLAE

Tntocmit=

Exp. Roxana PARASCA

/’-
(

O idle 78%

Red:P.R./3ex.- 03.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe sitoul PMB

http://www.pmb..php , pe data de . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1839316/1868074/3476/6584 \) AUG. 2020

catre : catre : E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin P: PS4 - Direc jia Gospodirire Locala - Serviciul Monitorizare ei Control -
Servicii Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregtstrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1839316/28.04.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3476/29.04.2020, completata cu documentatia
inregistrata Ia P.M.B cu nr. 1868074/04.08.2020 Pi la Direc jia de Mediu cu nr. 6584/05.08.2020,
prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarit „Alimentare cu energie
electrici a imobilului cu adresa str. Sfin}ii Apostoli nr.60, sector 4, Bucure9ti", conform C.U.
nr.1 1, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecjie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si
execujia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, va comunicam urmatoarele
a ., respectiv:

a) C.U. nr. 9 9t planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. 1 emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

Bucure9ti ;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Directia Gospodarire Locala –PS4:

2. Urmare verificarii pe tereFdin data de 06.05.2020 a traseului lucririi conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 75m, avand ca puncH de pornire PT200
existent la blocul 15(partea strazii Sfinjii Apostoli) pe un traseu ce strabate parcajul gi aleea
aferenta acces bloc 15 pana la noua CS amplasata Tn incinta imobtlului alimentat situat la
nr.60 pe strada Sfintii Apostoli(Biserica Domnita Bala§a)

b) in proximitatea traseului exista vegetatie spontana tar in apropierea noii CS, in curtea
biserlcii Domnita Balasa se reqasesc arborim analizemcumentajieia

(

3.

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a lor emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre cablul
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electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
’in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor $i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular at materialului dendrologic sunte li
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 lunt de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu§irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile ;i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu{ia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiitor din aviz.
'in baza acestui aviz nu se executa tucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de avizul Ministerului Culturii 9i Identita+ii
Najionale.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

C)

d)

e)

D

g)

h)

1)

i)

k)
1)

m

CUTIV ADJUNCT,
SCU

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

f:? e7 A N \d

'intocmit,

Alexandru ANCA I/L
q

1 1 AUG. 2020
Red:AA/3ex.-07.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1868276 ©ggg1832545/2242) / i MU 12

Citre : SC R&D QUALITY INSTAL GRUP SRL - d-na - solicitd ridicarea
exemplarului de la registratura PMB - rdqualityinstal@gmail.com
Str. Olimpului nr. 49 A, sector 4

Spre 9tiin A: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1832545/04.03.2020 ei la Direcjia de
Mediu cu nr. 2242/05.03.2020, completata cu documentatia inregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1868276/04.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6585/05.08.2020, prin care solicitaji avizul de
specialltate privind executarea lucrarii „Extindere rejea de distribu Pe a gazelor naturale 9i
bran9amente pe str. Bineasa nr. 10, sector I", conform C.U. nr. , in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura tehnico-
edilitara si stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:
n'n baza informajiilor din documentajia depusi de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

(

emisa de AgenDa pentru Protecjia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 13.03.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 33m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta in carosabilul str. Baneasa, in proximitatea

imobilului cu nr. 11, continua prin carosabilul str. Baneasa pe partea imobilelor cu nr. pare,
pana la limita din partea dreapta a imobilului bran9at.

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiet existente Tn platbanda.
d) fa@ de vegetajia existenta aveti obligatia pastrarii distantei de minimum 1,5m.

(

3. In urma analizei documentatbi depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiTionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

I r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distantei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform

prevederilor SR 8591/1 997 Re+ele edilitare subterane. Condijii de amplasare .
In dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapitura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
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radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pimantului sau altor
materiale in jurul trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular aI materiajLllui dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificaritor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aHaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate ei suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ;i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitdlilor, republicata, cu modificirile
§i completarile ulterioare, persoanele fizice gi juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijtile de lucru pe ttmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri$are sau toaletare material
dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
inscrisurilor cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului
aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DJUNCT,
U

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE t

%\>j

Nl2A

intocmit=

Exp. Roxana PARASCA
ca'/@ I

Red:P,R./3ex, o£08.2020 - prezenUI aviz a fast pogd pe site-ul PMB 1 1 AUG' 20ZO
http://www.pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1863471/1 868943/6121/6645 b AUG, 2020

catre : R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL
(Bulevardul Mara§e§ti nr.49, et.2, ap.6, sector 4, Bucure§ti)

Spre 9tiin A: -Administra jia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

-PS5 – Direc jia Generala Operajiuni - Sewiciul Administrare Spajii Verzi
ei Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

(

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1863471/17.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6121/20.07.2020, completata cu documentatia
Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1868943/05.08.2020 9i la Direc jia de Medlu cu nr. 6645/06.08.2020,
prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Extindere conducta de gaze
naturale 9i bran9amente pe Prelungirea Ferentari 9i pe strada lon Berescu, pentru imobilul
situat Ia nr. 1 (Str. Ion Bere$cuy', conform C.U. nl ), in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiulut Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura tehnico-
edilitara si stradala de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele:
nminformatiitor din documenta+ia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. J 9i ptanuri anexe;
b) Memoriulultehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucuresti;
f) avizul favorabil emis de PS5;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea de extindere conducta gaze naturale 9i bran9ament se va executa subteran, pe o
lungime de 10m, (8m extindere+2m bran9ament) pornind din conducta existenta Tn
carosabilul Prelungirii Ferentari de la punctul de conexiune pana Tn dreptul imobilului situat
la nr. 1 pe str. Ion Berescu, unde va avea loc lucrarea de bransament.

b) pe traseul lucrarii 9i in vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii veai sau arbori/arbu9ti
lantati

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

3. I onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a erior emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea executiei lucrarilor.
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Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

EXECUTIV ADJUNCT,
ILESCU

(

§EF SERVICIU AVIZE gl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

Tntocmit

Alexandru ANCA
D

(

Red:AA/4ex.-07.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB , 4 1 lie ?nln
Ltt;:>/wwljmb raimi'ri;directii/dir:cti;’'mediu Gi 'J;bori irl consultare/avize arbori irl consultare.php . pe data ae\.. M.'..!V£U
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1868928 / 6648 (1852837/5101)/ \3 AUG. IuI,

catre : SC R&D QUALITY INSTAL GAY SRL – prin dl.
exemplarului de la registratura PMB -

- solicita ridicarea

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1852837/16.06.2020 9i la Direc jia
de Mediu cu nr. 5101/17.06.2020, completata cu documenta Iia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1868928/05.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6648/06.08.2020, prin care soticitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Bran§ament de gaze naturale pentru imobilului situat
pe Drumul Gura Putnei nr. 28 B, sector 3", conform C.U. nr. , in conformitate
cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Kormelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara si
stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 'lo spectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
Memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia perltru
Bucure9ti;
Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare.

a)
b)
C)

d)

Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 4m pe drum de
acces/servitute :

b) lucrarea se va executa din conducta existenta pe drumul de acces/servitute, perpendicular,
pana la limita din dreapta proprietatii;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi §i arbori/arbu9ti
plantaji .

(

3. e lstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrle - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in

C)
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care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea ei exactitatea
Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta ga care a constituit la elaborarea prezentului
aviz
Lucrarea se executa cu acordul proprietarului/proprietarilor drumului de acces cu
nr. cadastral 212726.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)
f)

g)

h)

EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAILESCU

Sef Serviciu Avize si Acordurt
Alexandru NICOLAE f

VhF'.Ro +

'i Nl b

Tntocmit:
Roxana PARASC;A

1 1 AU& 2020

Red :P.R./2ex.- 1 1.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..php , pe data de . . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N

care : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - pnn d-na
exemplarului de la registratura PMB

- solicitd ridicarea

Spre 9tiin A: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector I

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1866171/30.07.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6463/03.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran§ament de api, racord de canal 9i bran9ament de incendiu pentru imobilul din Calea
Grivijei nr. 166, sector I", conform C.U. nr. , in conformitate
cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara gi
stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. I npectiv:
C.U. nr. §i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarit nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor.

a)
b)
C)

d)
e)

Protec jia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constatat urmatoarele

a) tucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 6m brasn9ament + 7m
racord + 6m bran9ament de incendiu pe domeniul public 9i privat;

b) lucrarea se va executa din conductele existente Tn trotuarul cai Grivi jei, perpendicular,
pana la limita din stanga proprieta Iii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda cu arbori din
vecinatatea traseului lucrarii

(

3. e state pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

I or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiet lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distan jei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
rispunzitori de eventualele pagube produse la condtjii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau pribu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate $i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajtilor veni. Astfel este intenisa betonarea spatilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului catendaristtc,
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic,
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

r‘

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri
Alexandru NICOLAE

@ (
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1867868 / 6581 / 1 & AUG. 2020

Citre : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre 9tiinta: PS3-Direcjia Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobe§ti nr. $7, sector 3

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1867868/04.08.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 6581/05.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea de distribujie a gazelor naturale ei bran§amente (in viitor MP) pe str. Pene§
Curcanul §i pe drumul de acces fira denumire din str. Pene§ Curcanul §i str. Mojilor,
sector 3", conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea gi execu jia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documenta jia depusi de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
aviz de traseu emis de PS 3.

a)
b)
C)

d)

e)
D

pentru Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 12.08.2020 a traseulu,i lucra_rii conform
informa+iilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 65m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Pene9 Curcanul, apci prin

carosabilul drumului de acces fara denumire din str. Pene§ Curcanul 9i str. Mojilor, pana la
aproximativ limita din stanga imobilului din str. Mojilor nr. 20 A;

c) lucrarea se va executa fara afectarea arborilor existenji la limita de proprietate.

(

3. I nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obliga IIa respectarii distantei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vectnatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate §i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa tucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisuritor
cuprinse in documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

I

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIHAILESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

W (

7 g )
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1867798 / 6582 / 1 8. AU6_ 2020

care : DI
de la registratura PMB

– pan d-na - solicita ridicarea exemplarului

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1867798/04.08.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6582/05.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran§ament electric pentru imobilul situat pe str. saveni nr. 4547, sector I", conform
adresei emise de ADP sector I, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normetor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 91 execujia
lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara §i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele:

(

1. 'll spectiv:
adresa emisa de ADP sector 1 ;
memoriul tehnic;
planul topografic cu marcarea/evidenjierea traseului lucrarii;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare.

a)
b)
C)

d)

2. Urmare verificirii pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungirne de aproximativ 4m 'pe domeniul public
(lungimea cablului este de 8m);

b) lucrarea se va executa din CD aferenta PTA 3586 existenta Tn trotuarul Bd. Petrila, prin
trotuarul bd. Petrila, pana la aproximativ limita din dreapta proprieta Iii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda cu arbori 9i gazon.
(

3. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi;ii:

a)

b)

C)

I emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execu{iei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor si ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
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dotare
in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condilii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemptarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obliga jia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este intenisa betonarea spajilor veai (platbande, pasti Ie,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normete de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documenta+ia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

D

g)

h)

I

1)

i)
k)

I

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIHi\ILESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N

Citre : Dl.
registratura PMB -

- prin dI. - soliciti ridicarea exemplarului de la

Spre 9tiin Ia: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1868331/04.08.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6583/05.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament electric pentru imobilul situat pe str. Acumulatorului nr. 17, sector I", conform
adresei nr. emise de ADP sector 1, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

1. 'll spectiv:
adresa nr. emisa de ADP sector 1 ;
rnemoriul tehnic:
planul topografic cu marcarea/evidenjierea traseului lucrarii;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare.

a)
b)
C)

d)

I ului lucrarii conform
informat}ilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) Fucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 3m ,'pe domeniul public
(lungimea cablului este de 15m);

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent in trotuarul str. Acumulatorului, perpendicular,
pana la limita din dreapta proprieta Iii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn aliniament cu arbori.

3. In urma analizei documenta+tei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmitoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

1 emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarli revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligajia respectarii distan+ei minime de 1m Tntre cablul
electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului tucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseulul lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
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dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia ?nlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse pnn prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 prtvind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendroloqic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea gi exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIHi\ILESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N1 /

Cdtre : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL - Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sector 3

Spre 9tiinta: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1869243/05.08.2020 91 la Direc jia de
Mediu cu nr. 6649/06.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere conducti gaze naturale fi bran9amente pe str. Pujul lui Zamfir 9i pe aleea de
acces fara denumire, sector I", conform C.U. nr. , Tn conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autor}zarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara §i
stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

a)
b)
C)

d)

e)
D
g)

In baza informatiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru
Bucure9ti;
Plan de coordonare rejele edititare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1.

Protecjia Mediului

1. Urmare verificarii pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucr8rii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 77m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Pujul lui Zamfir, prin aleea

de acces fara denumire, pana la limita din stanga imobilului cu adresa str. Cornescu nr. 75;
c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi 9i arbori/arbu9ti

plantaji

(

2. I onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

I or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului pubIIc in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe terttoriul Municipiului Bucure§ti".
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Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIHi\ILESCU

§ef Sewiciu Avize 9i Acorduri
Alexandru NICOLAE

W
’intocmit:

Exp. Roxana PARASCA

Red:P,R./3ex.- 14.08.2020 - prezentul aviz a fast postat pe site-ul PMB I a. AUG. 23:a
http://www,pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avke_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N-r. 1869l;l3 / 6714-/–-Ill AUG 13:

Citre : SC ELECTRO TIRON SRL – prin d-na
exemplarului de la registratura PMB

- soliciti ridicarea

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1869543/06.08.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6711/07.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament electric pentru imobilul din str. Petru 9i Pavel nr. 71, sector I", conform
adresei nr. emise de ADP sector 1, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec[ie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea §i executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. ’lo spectiv:
adresa nr. emisa de ADP sector 1 ;
memoriul tehnic:
planul topografic cu marcarea/evidenjierea traseului lucrarii;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare.

a)
b)
C)

d)

2. Urmare verificdrii pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) l’ucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 13m pe domeniul public ;
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent in trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 78 B din

str. Petru si Pavel, subtraverseaza str. Petru 9i Pavel, continua prin trotuarul din dreptul
imobilului cu nr. 71, pana pe proprietate;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda cu arbori 9i gazon.
(

3. I nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

r r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obliga+ia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
mater}alutui dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
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Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmI). ro



dota re
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventuatelor prejudicii
produse prin prabu§irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile ei
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc,)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendroloqic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

D

g)

h)

1)

i)
k)

I

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvan MIHilll

J- Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

yb'
'intocmit=
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1869536 / 6712 / 28. AUG. 27:a

catre : SC ELECTRO TIRON SRL - pnn d-na
exemplarului de la registratura PMB

- soliciti ridicarea

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI PoIigrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. 'inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1869536/06.08.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6712/07.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea tucrarii
„Bran9ament electric pentru imobilul situat pe str. Baia Sprie nr. 28, sector I", conform
adresei nr. emise de ADP sector 1, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protectie a spajiilor verzi pe teritor tuI Municipiului Bucure9ti 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara §i stradala de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmitoarele:

(

1. In baza informajiilor din documenta jia depusd de dvs., respectiv:
adresa nr. emisa de ADP sector 1 :
memoriul tehnic;
planul topografic cu marcarea/evidenjierea traseului lucrarii;
avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de re+ele edilitare.

a)
b)
C)

d)

2. Urmare verificirii pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarete

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximattv 10m pe domeniul public
(lungimea cablului este de 25m);

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent in trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 26 din
str. Baia Sprie, continua prin trotuarul nr. pare a1 str. Baia Sprie, pana la limita din dreapta
proprietatii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda cu arbori 9i gazon.

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1m intre cab luI
electric 9i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn iurul
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trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
’in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veIl avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este inteaisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protectie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea ’inscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIHAILESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE
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Exp. Roxana PARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1869534 / 6713 / Z U' null L''-

Citre : SC ELECTRO TIRON SRL - pnn d-na
exemplarului de la registratura PMB

- solicita ridicarea

Spre 9tiin A: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr 4, sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1869534/06.08.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6713/07.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament electric pentru imobilul din str. Bauxitei nr. 61, sector I", conform adresei nr.

emise de ADP sector 1, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 275/2020 prlvind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 'll nspectiv:
adresa nr. emisa de ADP sector 1 ;
memoriul tehnic=
planul topografic cu marcarea/evidenjierea traseutui lucrarii;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare.

a)
b)

C)

d)

2. Urmare verificirii pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucrarii cm
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele: '

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 12m pe aomeniul public
(lungimea cablului este de 25m);

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent in trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 54 din
str. Bauxitei, continua prin trotuarul str. Bauxitei, subtraverseaza str. Bauxitei, pana la limita
din stanga proprieta+ii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetatiei existente Tn pastila (arbore 9i gard viu).

(

3. I constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizulut inainte de Tnceperea execujlei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1m Tntre cablul
electric 9i axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Re{ele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialulut dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
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trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aHaji in vecinatatea traseului lucrarii, veg avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
admintstrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafe Tele spa+iilor verzi. Astfel este inteaisa betonarea spajilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edi}itare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanctionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjte a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendroloqic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIHAILEscu

Sef Serviciu Avize si Acordurt
Alexandru NICOLAE
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}
Nr. 5616 / 6756 /

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
la

\J

Direcjia de Mediu

Cdtre : DIRECTIA GENERALi\ MANAGMENT PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA -
DIRECTIA FONDURI NERAMBURSABILE

j

in atenjia : Doamnei Director General

Spre 9tiin@:
• Administrajia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr. I , sector 7
• Administratia Domeniului Public ei Dezvoltare Urban6 Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6
(

Referitor la cererea dumneavoastra cu nr. 5616/07.08.2020, Tnregistrata la Direc jia de
Mediu cu nr. 6756/07.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Modernizare linie de tramvai pe b-duI G-raI Vasile Milea de la intersec ga cu b-duI Timi9oara
pang in dreptul intrarii in benzinaria OMV, sector 6", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor veai pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia
lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele:

a)
b)
C)

d)

e)
f)
g)
h)

’II wpectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr
Bucure9ti ;
avizele/acordurile individuale ale detinatortlor de retele edilitare:
avizul Ministerului Transporturilor;
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor;
avizul favorabil emis de ADPDU sector 6

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(

1. Urmare verificarii pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa in carosabil, pe o lungime de aproximativ 1,lkm cale dubla pe
domeniul public;

b) lucrarea se va executa Tn carosabilul bd. G-raI Vasile Milea Tntre bd. Timi9oara 9i OMV (din
vecinatatea pasajului Basarab), pe actuala ampriza a sistemului de rulare, fari modificarea
amprentei Ia sol a carosabilului, fara afectarea vegetajiei situata Tn aliniamentele bd. G-raI
Vasile Milea, aflate pe trotuarele din ambele sensuri de mers.

2. e state pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiTionat de respectarea urrnatoarelor condi+ii:

a a lroiectului, ulterior emiterii
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obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
In cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
f)rezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia tucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 91
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul IMunicipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Lucrarea se va executa Tn condijiile in care este declarata utilitate publica prin
H.C.G.M.B.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

b)

C)

d)

e)
D

g)

h'
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

NT:Tit-iii-d 1 -6856 / - WyE. -202

Clitre : SC PACEGO CONSTRCT SRL - prin dl.
exemplarului de la registratura PMB

– soliciti ridicarea

Spre §tiin A: PS4 - Direc jia Gospodarire Loca16 - Serviciul Monitorizare §i Control - Servicii
Spajii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1871160/11.08.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 6858/12.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea de distribu Pe a gazelor naturale 9i bran9amente pe str. Acjiunii
(subtraversare) 9i pe terenul cu IE 230650, sector 4", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor veni pe teritoriul Municipiului Bucure9ti §i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele:

(

1. o wpectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de DGL sector 4;
avizul Ministerului Culturii nr.

a)
b)
C)

d)
e)
f)
g)

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

(

2. Urmare verificirii pe teren din data de 19.08.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 101m din care 7m pe
domeniul public;

b) lucrarea se va executa din conducta existenta in carosabilul str. Actiunii, perpendicular pe
proprietatea imobilului cu nr. 101 din str. Acjiunii 9i pe proprietate;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn pastile cu arbori.

3. e state pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

r rior emiterii prezentului aviz, aveti
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distan jei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
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prevederilor SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condi+ii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condilii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu§irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obliga+ia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicati, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze.
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,‘
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri$are sau toaletare material dendroloqic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea 'inscrisurilor
cuprinse in documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

NR5m5T]–Tait
Cdtre : SC PACEGO CONSTRCT SRL - pan dl.
exemplarului de la registratura PMB

- soliciti ridicarea

Spre 9tiin A: PS4 - Direc jia Gospodarire Locali - Serviciul Monitorizare gi Control - Servicii
Spa Iii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-1 8, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1871156/1 1.08.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6859/12.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea de distribujie a gazelor naturale 9i bran9amente pe str. Ac+iunii, proprietali
particulare, sector 4", conform C.U. nr. , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara si
stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

1. In baza informajiilor din documenta jia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de DGL sector 4:
avizul Ministerului Culturii nr

a)
b)
C)

d)
e)
D
g)

emisa de Agentia pentru Protecjia Mediului

( 2. Urmare verificarii pe teren din data de 19.08.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 94m ,din care 7m pe
domeniul public;

b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Actiunii, perpendicular pe
proprietatea imobilului cu nr. 99 din str. Actiunii 9i pe proprietate;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn pastile cu arbori.

3- e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obliga+ia respectarii distanjei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
revederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
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in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi{ii meteo nefavorabile.
'in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendroloqic.
Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru vertdicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N" 187122mFMT-za

catre : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre 9tlin Ia: PS4 - Direcjia Gospodirire Locala - Serviciul Monitorizare §i Control - Servicii
Spa}ii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1871220/11.08.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6860/12.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialltate privind executarea lucrarii
„Extindere rejea de distribujie a gazelor naturale 9i bran9amente pe aleea de acces aferenta
blocului cu nr. 26 9i pe terenul fari numir cadastral cuprins intre aleea de acces 9i imobilul
cu IE 204687, sector 4", conform C.U. nh , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara si
stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. 10 wpectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9t i ;
plan de coordonare re{ele edilitare;
avizele/acordurite individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de DGL sector 4.

a)
b)
C)

d)
e)

D

Protecjia Mediului

(

2. Urmare verificirii pe teren din data de 19.08.2020 a traseului ' lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 66m pe aQmeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn aleea de acces din fata blocului 18 din str.

Viorele nr. 26, continua prin aleea din fata blocului, apoi prin terenul fara numar cadastral,
pana la limita din dreapta imobilului bran9at cu adresa bd. Gheorghe §incai nr. 42;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn spatiu verde (arbori/vegetatie
spontana) bloc 18 din str. Viorele nr. 26 sau a arborilor (rasari li spontan) de la limita de
proprietate.

3. e state pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condijionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

I nor emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujtei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveji obliga+ia respectarii distanjei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
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prevederllor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verb din intravilanul localitalitor, republican, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice gi juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor veai. Astfet este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor men{ionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendroloqic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactltatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

CUTIV ADJUNCT,
'LESCU

A UB
tn

(

Sef Serviciu Avize si Acordurl
Alexandru NICOLAE

M
&y©

Tntocm it :
Exp. Roxana PARASCA

2 L AUG. 2020

Red:P.R./3ex.- 20.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb..php , pe data de . . . . .

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9tal 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb.ro



bP

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1871680 / 6934 /
27, AUG. 202:

catre : SC APA NOVA SA - Splaiul Independenjei nr. 235, sector 6

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1871680/12.08.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6934/13.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament de apa 91 racord de canal pentru imobilul situat pe str. Aldeni nr. 51, sector I",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informatiilor din documentatia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucu re9ti ;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1 .

a)
b)
C)

d)
e)

Protecjia Mediului

2. Urmare verificarii pe teren din data de 19.08.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 2m bran9ament + 2m racord;
b) lucrarea se va executa din bran9amentul 9i racordul existent in apropierea limitei de

proprietate, pana la limita de proprietate 9i pe proprietate;
c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda cu arbori 9i

iarbo/gazon.

(

3. in urma analizei documentajiei depuse 98 a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederiloF SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condi+ii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condi{iilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
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trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obligajia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu§irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 91
completarile ulterioare, persoanele fizice §i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execu+iei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucraritor de infrastructura (tehnico-edilitare gi
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
CLpl @WMocumentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.

Ware termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

D

g)

h)

1)

i)
k)

I I
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1872209 / 6981 /
77. AUG. 2020

Citre : SC R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL - pan dl.
exemplarului de la registratura PMB

– soliciti ridicarea

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1872209/13.08.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6981/17.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Zeletin nr. 9, sector I", conform
C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autortzarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informajiilor din documentatia depusa de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare=
aviz de traseu emis de ADP sector 1.

a)
b)
C)

d)

2. Urmare verificarii pe teren din data de 19.08.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urrnatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 5m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Zetetin, perpendicular,

pana la limita din dreapta proprietatii;
c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn pastile cu arbori.

(

3. I nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligajia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
prevederilor SR 8591/1 997 Re{ele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
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d)

e)

'in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
'in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 91 juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujtei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condiliile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de speclalitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
veai de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

D

g)

h)

1)

i)
k)

I

DIRE' RyTIV ADJUNCT,
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%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1872465 / 6983 / 77. AUG. 2020

Citre : SC AVI PROD GRUP SRL – solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre §tiin@: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1872465/13.08.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6983/17.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Extindere conducta gaze naturale 9i bran9amente pe bd. Petrila, sector I", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele:

(

1. 'll upectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr. emlsa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1 .

a)
b)
C)

d)
e)
D

Protectia Mediului

3 eului lucrarii conform
informa+iilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urrnatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 28m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta in carosabilul bd. Petrila, prin carosabilul bd.

Petrila, pana Ia limita din stanga proprieta Iii imobilului bran9at cu nr. cadastral IE 271958.
c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn platbanda cu arbori 9i plante

pererle

(

3. e lstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujlei lucrarllor.
in timpul executarii lucrari aveji obliga jia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
in dreptul arborilor din vectnatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga slstemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de proteiare a
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
In cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aHaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicil
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatta refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de speciatitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse in documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de vatabilitate 1 an de la data emiterii.

Sef Serviciu Avize si Acordurl
Alexandru NICOLAE

qA;
(

intocmit=
Exp. Roxana PARASCA

--X%_<.

24, AUG. 2020

Red:P.R./3ex.- 21.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www,pmb.ro/institutii/primaria/directii/dinctia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00

http://www . pmI). ro



\d

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1854070/1 869328/5182/6710 3 1. AUG. 2020

CUre : COLENTINA APART RESIDENCE

(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr.
1854070/18.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5182/19.06.2020, completata cu documentatia
Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1869328/06.08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6710/07.08.2020,
prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Execu jia de api potabila 9i
realizarea unui racord de canalizare pentru imobilul situat pe strada Pasirani nr. 70, sector
2", conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti si
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele:
nmaza informajiilor din documenta ga depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;d

2. Urmare verificarii pe teren din data de 26.0
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarile de bran9ament apa potabila gi racordul de canalizare se vor executa subteran,
astfel

- bran9amentul de apa va avea o lungime de 9m 9i se va racorda la conducta publica de apa
potabila aflata pe strada Pasarani.
- racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 5m 9i se va conecta in reteaua publica
de canalizare existenta pe strada Pasarani.
b) Pe strada Pasarani, in dreptul imobilului situat Ia nr. 70 s-a constatat existenja a 5 arbori

aflati Tn trotuar si pe terenul aflat lanqa imobil
manalizei documenta+iei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta gi axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului tucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
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dotare
in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 lunt de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor veai. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

O

g)

h)

i)

i)

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
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Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

31, AUG. 1020
Nr. 1839320/1 871888/3472/6933

catre : E„'DISTRIBUTIE MUNTENI A SA-pentru SC ACG CONSTRUCTION&PROJECTS SRL
(Bulevardul Mircea voda nr.30, sector 3, Bucure§ti)

nastaseclaudiudaniel@gmail .com

Spre §tiinla: PS4 - Direcjia Gospodarire Locali - Sewiciul Monitorizare ei Control -
Sewicii Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1839320/28.04.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3472/29.04.2020, completata cu documentatia
depusa Ia P.M.B cu nr. 1871888/12.08.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 6933/13.08.2020 prin
care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Alimentare cu energie electrica a
imobilului situat pe strada Gladiolelor nr.13A, sector 4, Bucure9ti", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele
I ., respectiv:

a) C.U. nr. 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
d) Avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de PS4-Directia Gospadarire Locala;

2. Urmare verificirii pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucririi conform
informaliilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 63m(20m pe domeniul public), pornind
din postul de transformare 2064 existent 9i Tnglobat Tn cladirea blocului 113subtraverseaza
strada Gladiolelor 9i continua pe proprietatea privata situata Ia nr.13A pe str. Gladiolelor,
noile FDCP-uri urmand sa fte montate pe proprietatea dezvolatatorului

b) in dreptul postului de transformare se afla vegeta jie spontana iar pe traseul lucrarii nu
exista spatii verzi sau arbori/arbusti Dlantati
mrma analizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a
) lroiectului. ulterior emiterii
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obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarite ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti'’.
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de spectalitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai insojit de avizul Ministerului Culturii 9i Identitalii
Nationale
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

b)

C)

d)

e)
D

(

ECUTIV ADJUNCT,-S

MIHKk€SCU
trb'
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SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

\

Tntocm it,
Alexand ru
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http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ...
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853342/1872207/5153/6982

Citre : R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure9ti)

Spre 9tiinla: PS4 - Direc jia Gospodarire Locala - Serviciul Monitorizare $i Control - Servicii
Spa}ii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1853342/17.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5153/18.06.2020, completata cu documentajia
Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1872207/13.08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6982/17.08.2020,
prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de gaze naturale
pentru imobilul situat De str. Luica nr.152, sector 4, Bucure9ti", conform C.U.
nr.' n 9, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecjie a spajiilor veai pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, va comunicam urmatoarele:na tiv:

a) C.U. nr. i 9i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;

Notificarii nrc) clasarea
Bucure9ti;

d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de catre PS4- Directia Gospodarire Locala;

2. Urmare verificarii pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 22m, avand ca punct de pornire
conducta de gaze naturale existenta Tn carosabilul str. Luica, bran9amentul urmand sa se
realizeze la limita din dreapta a proprietatii situate la nr. 70.

b) La limita din dreapta a proprietatii situate la nr.70 pe str. Luica se reqasesc 2 arbori.
analizei documentatiei dm a aspectelor constate pe teren se emite

) emisa de Agenjia pentru Protec jia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor conditii:

a)

b)

I miterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
'in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre cablul
electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
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in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafe+ele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare §i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de avizul Ministerului Culturii 9i Identitalii
Nationale.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

ECUTIV ADJUNCT,S
ESCU

aDC
C)

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLf\E

fM
Tntocmit,
AlexandnJ ANCA

26;$©' a$AD
Red:/W3ex.-25.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB =
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/dinctia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N==m
catre : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL

Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sector 3

Spre 9tiin A: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancu(a nr, 7, sector 7

(

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1842620/14.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3918/15.05.2020, completata cu documentatta
depusa Ia P.M.B cu nr.1872415/13.08.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 6984/17.08.2020 prin
care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de gaze naturale
pentru imobilul situat in 9oseaua Pipera nr. 44, sector 2, Bucure9ti", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protectie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, va comunicam urmatoarele
o re$pectiv :

a) C.U. nr. planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de retele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2:

2. Urmare verificarii pe teren din data de 20.05.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 20m, avand ca pun6t de pornire
conducta de gaze PE100SDR11 Dn20mm existenta Tn spajiul verde situat 'intre Str. Barbu
vacarescu 9i Str. Gara Herastrau (conform planurilor anexa). Lucrarile se executa 9i
subtraverseaza strada Gara Herastrau tar bran9amentul va fi montat Tn dreptul imobilului
situat cu adresa pe 9os. Pipera nr.44, la 0,5m fata de limita din dreapta.

b) Lucrarea se executa pe un traseu care strabate spa guI verde amenajat situat intre Str.
Barbu vacarescu 9i str. Gara Herastrau. in spatiul verde mentionat se afla arbori 9i gazon
tarba

emisa de AgenDa pentru Protec jia Mediului

(

3. e Istate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

a r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii. conform
'revederilor SR 8591/1 997 Relele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure$ti. Romania
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in dreptul arborilor din vecinatatea traseului tucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu$irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spa+iului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9tt".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentut aviz de specialitate va fi sancjionati conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
’in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ILESCU

Ii\r
C

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

$b'

Tntocmit,
Alexandru ANCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1866607/6464

Citre : Brujan Codruja Maria prin Mu9at Everina
(Str. Tohani nr.2, bl. 33, scara 3, et.5, ap.111, Sect.4, Bucure§ti)

Spre 9tiinta: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1866607/30.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6464/03.08.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „Bran9ament de api potabild fi racord de canalizare la
imobilul situat pe str. Povernei nr.39, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr. 4
din 1 in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjie a spajiilor veai pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr.
275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu\ia
lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele
na espectiv:

a) C.U. nr. i 9i planuri anexe;
b) Memoriuluitehnic;
c) Clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti ;
d) Avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de rejele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;

r ului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) l’ucrarea se va executa subteran, din strada Constantin Coanda, astfel;
-bransament de apa potabila va avea o lungime de 4m 9i se va racorda la conducta publica
de apa potabila existenta pe strada Constantin Coanda.
-racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 6m 9i se va conecta in re+eaua
publica de apa potabila existenta pe strada Constantin Coanda.

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi sau arbori/arbu9ti
lantati

(

i emisa de AgenDa pentru Protec jia Mediului

(

3. e constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

I or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitijilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiel proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,C
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prezentul aviz este valabil numai Tnso{it de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiutui Bucure9ti
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de avizul Ministerului Culturii 9i Identita Iii

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvan MIHAILESCU

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

qb
Tntocmit

Alexandru ANC#

31 AUQ @@
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1873295 / 7075 / O

catre ; – solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin A: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector I

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1873295/18.08.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 7075/19.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Alimentarea cu energie electrica a imobilului situat pe str. Migura Florilor nr. 9 , sector I",
conform C.U. nr. cu prelungirea valabilitalii pang la data de

, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de
infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam
urmatoarele:

(

1. 10 spectiv:
C.U. nr. cu prelungirea valabilitaliia)

b)
C)

d)

e)

9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure§ti;
avizete/acordurile individuale ale dettnatortlor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1 .

pana Ia data de

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 27.08.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 30m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din CS 1707 existent in trotuarul nr. pare a1 str. Migura Ftorilor,

subtraverseaza str. Magura Florilor, continua prin trotuarul nr. impare aI str. Magura
Florilor, pana la limita din dreapta proprietatii;

c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn pastlle cu arboR.

(

3. in urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

in situatia Tn care apar modificari ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obliga+ia respectarii distan jei minime de lmTntre cablul
electric gi axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata conditiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 lunt de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 98

administrarea spajiilor veai din intravilanul localita{ilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafe+ele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 maRie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendroloqic.
Beneficiarul 91 proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE ,

$h
Tntocmit:

Exp. Roxana PARASCA

#44%

31. AUG. 2020

Red:P.R./3ex.- 31.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N8

Cdfre : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea raspunsului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre 9tiin A: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector I

(

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Prirnaria Municiptului Bucure9ti cu nr.
1873623/19.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 7125/20.08.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de gaze naturale pentru imabilul situat De
strada Pluta9ilor nr.99, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nl 9,
in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor
veui pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 91 executia lucrarilor de
infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam
urmatoarele

HI es pectiv:
a) C.U. nr. t 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. S

Bucu re9ti;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 :

avizul Ministerului Culturii nr.
> n din data de 27.08.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea de bran9ament se va executa subteran, pe o lungime de 10m, avand ca punct de
pornire conducta de gaze naturale existenta pe strada Pluta9ilor, capatul de bran9ament
urmand sa fie situat la 3m fa@ de limita din stanga a proprietalii.

b) in dreptul imobilului situat Ia nr. 99 pe strada Pluta9ilor se afla o platbanda Tntrerupta pe
trotuar Tn care se regasesc arbori.
Tlalizei documentajtei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

!() emisa de Agenjia pentru Protecjia Mediului

I

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

I 'or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distanjei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Re{ele edilitare subterane. Condijii de arnplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sisternul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la conditii meteo nefavorabile.
'in cazut Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obliga+ia refacerii spa+iului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor men{ionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii si
pentru respectarea condiliilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

§EF SERVICIU AVIZE §l ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

(

q}{*;
'Fntocmit ,
Alexand ru ANCA

3tAU6®2@

Red: AA/3ex.-28.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/tnstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arboR in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1875752 / 7260 ( 1821717, 1859443 /1 305,5731 ) / 07. s£p zn,

Citre : SC DSF PROJECT RETELE SRL - bransamente@dsfretele.ro
Str. Amurgului nr. 55A, bl. IS, demisol, Pope§ti-Leordeni, judejul llfov

Spre 9tiin Ia: PS4 - Direcjia Gospodarire Locala - Sewiciul Monitorizare §i Control –
Servicii Spajii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-1 8, Grand Arena, et 7, sector 4

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1821717/07.02.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 1305/10.02.2020, completata cu documentatiile inregistrate Ia P.M.B. cu nr.
1859443/06.07.2020, 1875752/25.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5731/07.07.2020,
7260/26.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii: „Extindere
rejea de distribu}ie a gazelor naturale 9i bran9amente (in viitor MP) pe str. Plaiul Foii (nr. 54)
9i pe proprietatea cu IE 223625, sector 4", conform C.U. nr. , in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 91 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura tehnico-
edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

a)
b)
C)

d)

e)
f)

in baza informajiilor din documentajia depusi de dvs., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de DGL sector 4.

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

( 1. Urmare verificarii pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 33m pe domeniul public si
privat

b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Plaiul Foii, perpendicular,
pana pe proprietate, apoi pe calea de acces, pana Tn dreptul corpului 3 pe care iI
branseaza;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spatit verzi 9i arbori/arbu9ti
plantaji .

2. e nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a erior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refaceril spatiului verde afectat de realizarea
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proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este intenisa betonarea spajilor verb (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendroloqic.
Prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de avizul Ministerului Culturii si Identitatii
Nationale
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea gi exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DJUNCT,
U

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NI(;OLAE

q}td
Tntocmit=

Exp. Roxana PARASCA

(

QZQZ dIS T 0

Red:P.R./3ex.- 01.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB

http://www.pmb.ro/insUtutit/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1875440/7258

Citre : TEHNIC INSTAL GRUP
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)

Spre §tiinla: PS4 - Direc jia Gospodarire Locali - Serviciul Monitorizare 9i Control - Servicii
Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

(

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1875440/25.08.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 7258/26.08.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Executare bran9ament de apa potabild 9i racord canal
la imobilul situat in strada Radului nr.69, sector 4, Bucure9ti", conform C.U. nr
din I, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjle a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 98 prevederilor H.C.G.M.B. nr.
275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele
fin baza informajiilor din documentajia depusi de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr

Bucure9ti ;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Directia Gospodarire Locala- P.S. 4:

2. Urmare verificarii pe teren din data de 03.09.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, astfel:
- bran9ament de apa pe o lungime 5m ce se va racorda la conducta publica de apa
potabila aflata pe strada Radului.
- racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 8m 9i se va conecta Tn reteaua
publica de canlizare existenta pe strada Radului.

b) in dreptul imobilului situat Ia nr. 69 pe strada Radului, pe trotuarul numerelor impare, se
regasesc arbori Tn alveola
TI Le te pe teren se emite

' emisade Agentia pentru Protecjia Mediului

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi;ionat de respectarea urmatoarelor condi;ii:

r erior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre cablul
electric si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
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SR 8591/1997 Re{ele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul in care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veti avea
obligajia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obliga+ia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa{ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 marge a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se speciftca conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea gi executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor men{ionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure;ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
’in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

ah

(

Tntocmit,
Alexandru ANCA

Red: AA/3ex.-03.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize art)on in consultare.php pe data de .gf:PS :LetO
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1875721 / 7259 /,_ .,,,,., , ,.,. , 'lb iCP 2©O

catre : SC AVI PROD GRUP SRL - soliciti ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin Ia: ADP Sector I - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1875721/25.08.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 7259/26.08.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Av. Romeo Popescu nr. 35,
sector I", conform C.U. nr. cu prelungirea valabilitijii pang
la data de , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protectie a spajiilor verb pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr.
275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe terttoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele:

(

1. ’II spectiv:
C.U. nr. cu prelungirea valabilita gi panaa)

b)
C)

d)
e)

la data de

Mediului

9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1

emisa de AgenDa pentru Protecjia

r eului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) l’ucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 10m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. Av. Romeo Popescu,

perpendicular, pang la limita din dreapta proprietatii;
c) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente in platbanda cu arbori.

(

3. I nstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

I or emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului tucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 91
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea '’Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu+ta lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spatiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea inscrisurilor
cuprinse Tn documenta+ia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvap. MI IAILESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

%; (

’intocm it :
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.- 04.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB A'7 f.,a
http://www.pmb..php , pe data de . .W .: YP 2D'Ze
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1877898 / 7441 (1872890/7014) / 10 SEP 2020

catre : SC DOMUS SYSTEMS SRL - solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin Ia:
• Administrajia strdzilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector I
• Administratia Domeniului Public 9i Dezvoltare Urbana Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

(

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1872890/17.08.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 7014/18.08.2020, completata cu documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1877898/01.09.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 7441/02.09.2020, prin care solicita li avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Redimensionare rejea publici de api 9i preluarea
bran9amentelor existente pe str. Serg. Ghercu Costantin 9i redimensionare rejea publica de
canalizare pe aleea din spatele Ciminelor Studenje9ti Regie, sector 6", conform C.U. nr.

, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia
lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele:

1. In baza informajiilor din documenta jia depusa de dVB., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti ;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de Administratia Strazilor:
aviz emis de ADPDU sector 6.

a)
b)
C)

d)
e)
D
g)

emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

i

> nului lucrgrii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 225m apa + 25m canalizare
pe domeniul public;

b) redimensionarea/inlocuirea rejelei de canalizare se executa Tn carosabilul aleii din spatele
caminului studenjesc U 1 din regie;

c) redimensionarea/Tnlocuirea rejelei publice de apa potabila se executa in carosabilul str.
serg. Ghercu Constantin, pe partea imobilelor cu nr. pare, pana la intersec jie cu 9os.
Orhideelor, cu preluarea bran9amentelor gi a hidranjilor existenti;

d) lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn spatiile vent aferente
imobilelor, sau a arborelui situat Tn trotuarul str. serg. Ghercu Constantin in pastila.

3. e onstate pe teren se emite

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pa;tal 050013, sector 5, Bucure$, Romania
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AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
'in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Re+ele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radtcular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua misuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la ftnalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obliga jia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului .
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazut executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul admintstratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spatiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea §i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

D

g)

h)

i)

i)
k)

1)

r

DIRECTX
R

ADJUNCT,
I ( CJ

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

W,L&
Tntocmit:

Red:P.R./4ex.- 04.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB A 7' _/, A ,
http://www.pmb.ro/institutii/pnmaria/dtrectii/directia_mediu/avize_arborijn_consultare/avize_arborijn_consultare.php , pe data de .w-.m. .2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1877893 / 7442 (1872239/6980) /
16 SEP 202[

catre : SC DOMUS SYSTEMS SRL - solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre 9tiin A: PS4 - Direcjia Gospodarire Locala - Sewiciul Monitorizare ei Control - Servicii
Spajii Verzi - B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1872239/13.08.2020 9i la Direc jia
de Mediu cu nr. 6980/17.08.2020, completata cu documentatia inregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1877893/01.09.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 7442/02.09.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarit: „Extinderea rejelelor publice de api potabili 9i
canalizare, tronson cuprins intre Drumul Binelui (din dreptul nr. po9tal 234-236) 9i Drumul
Dealul Frumos pang in dreptul imobilului din Drumul Dealul Cri9ului nr. 34-38, sector 4",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protectie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, va comunicam urmatoarele:

(

a)
b)
C)

d)

e)
D
g)

’II spectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriului tehnic:
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia
Bucure9ti;
Plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de DGL sector 4.

pentru Protecjia Mediului

/

1. Urmare verificarii pe teren din data de 03.09.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 713m apa + 757,5m
canalizare pe domeniul public;

a) lucrarea se va executa din conductele existente Tn carosabilul Drumul Binelui din dreptul
imobilului cu nr. 234-236, prin carosabilul si drumul de pamant al Drumului Dealul Frumos,
pana in dreptul imobilului cu adresa Drumul Dealul Cri9ului nr. 34-38, pe care iI bran9eaza
si racordeaza;

b) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spa;ii verzi 9i arbori/arbu9ti
plantaji, exista vegetajie spontana

2. I lstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

r nor emiterii prezentului aviz, aveji
obligatia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea executiei lucrarilor.
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b)

C)

La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spatiului verde afectat de reatizarea
proiectului.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnso+it de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+iile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 98 executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 91
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti''.
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

D
g)

h'

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

91&;
’intocmit:

(

Red:P.R./3ex.- 04.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB n }, .,cl a.,, in
http:’h.pAb.OtutiHpnmaria/directii/direcua mediu/avizl arbori irl consultare/avize arbod in consultare.php , pe data de Elf. .P>, : . ZL-ZL'
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N' 1878418/ 7492 / III SEt "”"

Clitre : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Str. Mara§e§ti nr. 28, sector 4

Spre 9tiinla: Administratia Domeniului Public §i Dezvoltare Urbana Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. Inregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1878418/02.09.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 7492/03.09.2020, prin care solicltaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Extindere conducti gaze naturale 9i bran§amente pe str. Cirimidariei nr. 37, sector 6",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajitlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti 9i prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i
executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:

(

a)
b)
C)

d)

e)
D

10 nspectiv:
C,U. nr. 9i planuri anexe;
memoriului tehnic;
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agen jia pentru
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADPDU sector 6.

Protec jia Mediului

1. Urmare verificarii pe teren din data de 11.09.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 43m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta Tn carosabilul str. caramidariei, prin

carosabilul str. caramidariei pe partea imobilelor cu nr. impare, pana pe proprietatea
bransata:

c) pe traseul lucrarit qi in vecinatate traseului lucrarii nu exista spatii verzi 9i arbori/arbu9ti
planta Ii, exista vegetatie spontana.

(

2. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

1 br emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajillor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarite 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
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alveole, etc.)
c) in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic

prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti’

d) Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti

e) in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri$are sau toaletare material dendrologic
D Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor

cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteriii

@BakDIRE TUNCT,

Sef Serviciu Avize si Acordun
Alexandru NICOLAE

V/u
(

’intocm it:

Exp. Roxana PARASCA

1 4. SEP 2020

Red:P.R./3ex.- 14.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/pdmaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

NT167-9529/m–T[wIm

Citre : S.C. ELECTRO TIRON S.R.L
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure9ti)

Spre 9tiinla: PS5 – Direc jia Generala Operajiuni - Serviciul Administrare Spajii Verzi ei
Parcu ri

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

( Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1879529/07.09.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 7561/08.09.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Alimentarea cu energie electrica a imobilului situat pe
strada Voitin nr.15, sector 5, Bucure§ti”, conform C.U. nr.53R/1799981 din 15.01.2020, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura tehnico-
edilitara si stradala de De teritoriul Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele:
n'n baza informajiilor din documenta jia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 53R/1799981 din 15.01.2020 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. 14452/23.07.2020 emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Primaria Sectorului 5 – Direc jia Administrare a Domeniului Public 9i

Privat- Biroul Avize;
2. Urmare verificarii pe teren din data de 11.09.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 165m, avand ca punct de pornire CT
existenta pe platbanda aflata Tn dreptul 9colii nr.127, traseul subtraverseaza strada Muntii
Carpaji 9i continua pe partea numerelor impare a strazii Voitin, pana la imobilul cu numarul
15

b) CT se afla Tntr-o platbanda de aprox. 4m latime aflata Tn dreptul §colii nr. 127 situata pe
strada Muntii Carpaji, platbanda Tn care se regasesc arbori 9i vegetatie. De asemenea Tn
trotuarul numerelor pare al strazii Muntii Carpati se afla arbori Tn alveola.
Ializei documenta+iei depuseT a aspectelor constate pe teren se emite

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

r erior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor.

b) in timpul executarii lucrari ave+i obligajia respectarii distanjei minime de 1m Tntre cablul
electric §i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor
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SR 8591/1997 Re+ele edilitare subterane. Condi{ii de amplasare,
Tn dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. Tn timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiutui arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dota re
in cazul in care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate §i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor ave{i obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor veai (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Muntcipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu jia lucrarii si
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

HTIV ADJUNCT,DIREC76
aRizvt 'U

(

§EF SERVICIU AVIZE §l ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

'M
Tntocmit

Alexandru

1 k SEP 200
Red :AA/3ex.-14.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/tnstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori tn consultare,php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poetaI 050013, sector 5, Bucure$b, Romania

Tel: 021.305.55.00
http://www.F)mb. ro



\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

171 SEP ?£Ylb

Nr. 1879660 / 7564 /

Citre : SC E-Distribu{ie Muntenia SA - prin dl.
exemplarului de la registratura PMB

- solicita ridicarea

Spre 9tiinla: ADP Sector I - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector ?

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1879660/07.09.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 7564/08.09.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii:
„Bran9ament electric subteran pentru imobilul situat pe str. Automatizarii nr. 25, sector I",
conform C.U. nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti gi
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

a)
b)
C)

d)

e)
D

11 espectiv :
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriului tehnic;
Clasarea Notificarii nr. emisa de Agentia pentru
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
aviz de traseu emis de ADP sector 1

Protec jia Mediului

1. Urmare verificarii pe teren din data de 11.09.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 38m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din CS existenta in trotuarul str. Gheorghe §tefan, prin trotuarul

str. Gheorghe §tefan, apoi prin trotuarul nr. impare aI str. Automatizarii, pana la limita din
stanga proprieta+ii;

c) pe traseul lucrarii 9i Tn vecinatate traseului lucrarii nu exista spajii verzi 9i arbori/arbu9ti
planta Ii, exista platbanda cu iarba.

(

2. I lstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABI L
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de inceperea execujiei lucrarilor,
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea gi
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitijilor, republicati, cu modificarile
9i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
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suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti'’.
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spatiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendroloqic.
Beneficiarul 96 proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documenta jia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

D
g)

h:

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

!H&l€SCURl

Sef Serviciu Avize si Acorduri <
Alexandru NICOLAE

3m ga

W
@ld191 intocmit:

Exp. Roxana PARASCA

KM&c

1 4. SEP 2020

Red :P.R./3ex.- 14.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institut}i/primaria/directit/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arboR_in_consuttare.php , pe data de .. .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1878564/1881244/7493/7693

Citre : MIRAL INSTAL COMPANY SRL
(Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, Sector 3, Bucure9ti)

Spre 9tiinta: Administrajia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

Referitor la cererea dumneavoastra inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1878564/02.09.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 7493/03.09.2020, completata cu documentatia
Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1881244/10.09.2020 91 la Direc jia de Mediu cu nr. 7693/14.09.2020,
prin care solicita li avizul de specialitate privind executarea lucrarit „Extindere conductd gaze
naturale gi bran§amente pe strada lon lonescu de la Brad 9i pe terenul imobilului cu IE
241384, actor 1; Bucure§ti", conform C.U. nr N aid : in conformltate
cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i
stradala de De teritoriul MuniciDiului Bucuresti. va comunicam urmatoarele
FITbaza informajiilor din documentatia depusa de dvs., respectiv:

a) CU nr ,dlnUIHlnsl planurl anexe
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificarii nr. llnIB emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

Bucure§ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;

aviz de traseu emis de Adminlstratia Strazilor Bucuresti:
2. Urmare verificarii pe teren din data de 11.09.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior. s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea de extindere conducta gaze naturale 9i bran9amente se va executa subteran, pe o
lungime de 71ml, avand ca punct de pornire str. Ion lonescu de la Brad unde va avea loc 9i
punctul de cuplare. Conducta proiectata va fi montata in carosabilul str. Ion lonescu de la
Brad prin subtraversare 9i pe terenul imobilului cu IE241384, de la punctul de racordare
pana Tn dreptul imobilului cu IE267683 unde va avea cap terminal.

b) in apropierea punctului de cuplare situat Tn carosabilul strazii lon lonescu de la Brad exista
arbori Tngraditi iar langa drumul de servitute cu IE241384, drum pe care continua lucrarile,
se reqasesc arbori rasariti spontan precum si veqetatie spontana

mlrmdocumentajiei depuse 9i a a#ec6lor constate pe teren se emite

(

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C:

I or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari ave Ii obliga jia respectarii distan+ei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edititare subterane. Conditii de amplasare
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
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utilizand o tehnologie adaptata condi{iilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor ;i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucririi, veti avea
obtiga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spajiului verde afectat de reatizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spa+ilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condi+Bile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normete de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu jia lucrarii Pi
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

I

§EF SERVICIU AVIZE QI ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

(

ICr
Tntocmit .
Alexand ru ANCA

1 7. SEP 2820

Red:AA/3ex.-14.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
http://www,pmb,ro/insUtutii/prhnaria/direcHI/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuttare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1879298 1 7562 / 2 [ SEE 'lulu

Citre ; SC APA NOVA S/I - prin DI.
de la registratura PMB

- soliciti ridicarea exemplarului

Referitor Ia cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1879298/07.09.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 7562/08.09.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii
„Execujie foraje de mare adancime pentru alimentarea cu api potabila a populajiei
Municipiului Bucure9ti in situajii de urgenjd, sector 1, 3, 4, 5 9i 6", conform C.U.
nr. , in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia
lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradali de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va
comunicam urmatoarele:

(

1. 10 nspectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic;
Decizia Etapei de Evaluare Initiala nr.
Mediului Bucure9ti;
Decizia Etapei de Tncadrare nr.
Bucure9ti ;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
adresa emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii;
Notificarea nr. emisa de Directia de sanatate Publica a Municipiului
Bucuresti:
aviz de Gospodarire a Apelor nr.
ARGES-VEDEA:
adresa emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgen@ „Dealul Spirii” Bucure9ti – llfov.

a)

b)
C)

d)

e)
D
g)

h)

i)

emisa de Agen jia pentru Protectia

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

emts de Administratia Bazinala de Apa

(

2. Urmare verificarii pe teren din data de 14.09.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele:

a) lucrarile se vor executa subteran, pe o lungime de aproximativ 19m conducta de refulare +
18m conducta de apa tratata pentru amplasamentul din SP Grivija – str. Parcului nr. 33-53,
sector 1
26m conducta de refulare + 27m conducta de evacuare pentru amplasamentul din SRP
Titan C4 – Aleea stanila nr. 7, sector 3:
4m conducta de refulare + 9m conducta de evacuare pentru amplasamentul din SRP
Marcia – str. Cetatea Veche nr. 6A, sector 4;
23m conducta de refulare + 16m conducta de apa tratata pentru amplasamentul din SP
Sud – str. §inei nr. 44A, sector 5, pe proprietatea Municipiului Bucure9ti, concesionata
catre SC Apa Nova Bucure§ti SA;

b) la fiecare dintre cele cinci amplasamente, mentionate anterior, solutia adoptata este
urmatoarea
- se va realiza o captare de apa cu pu! forat, echipat cu o pompa submersibila cu tura jie
variabila. Apa extrasa din put va fi transportata prin intermediul unei conducte de refulare
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direct in rezervorul de stocare al apei, existent in incinta stajlei de (re)pompare, sau la
stajia locala de tratare a apei, in functie de calitatea apei tratate;
- amplasarea lucrarilor se face pe un teren liber existent in incintele statiilor de pompare.
Forajul se va realiza Tn sistem umed, cu ajutorul unei instalatii de forare 9i va fi prevazut cu
un camin din beton armat, cu dimensiunile utile de 2,5m x 1,80m, care va fi amplasat,
semiTngropat, deasupra capului de foraj pentru protejarea acestuia. Pentru realizarea
caminului semiingropat se va executa o sapatura de aproximativ 2,5m adancime.
Conductele de refulare a apei pompate din foraj pana Ia stajia de tratare 9i apoi de la stajia
de tratare ta rezervor 9i priza de api, vor fi amplasate Tngropat intro tran9ee realizata prin
sapatura Ia o adancime de minim 80cm, pentru protejarea acestora la Tnghet;
- pentru locatiile unde statia de tratare a apei nu se poate amplasa in interiorul cladirii
stajiei de pompare, aceasta se va monta Tn interiorul unui container, cu dimensiunile 2,24m
x 2,75m 9i o TIIaljime de 2,54m, care va fi realizata pe un teren liber existent in incinta din
vecinatatea forajului. Pentru realizarea fundatiei platformei va fi realizata o sapatura de
30m adancime Tn care se va a9terne un strat de balast compact in doua straturi;
- de la sta Iia locala de tratare a apei, apa dezinfectanta va fi transportata prin intermediul
unei conducte pana la rezeworul existent in incinta. Tratarea apei brute captate se va face
cu hipoclorit de sodiu, injectat Tn conducta de refulare cu ajutorul unei instalatii de dozare
De asemenea, statia va fi prevazuta cu un analizator de turbiditate, clor rezidual 9i PH.
Instalajia va fi prevazuta cu o priza de apa pentru alimentarea autocisternelor dedicate
distribujiei de apa potabila pentru populajie in situatii de urgenta.
- sunt utilizate accesele existente. Dupa terminarea lucrarilor terenul din jurul construcjiilor
9i de pe traseul conductelor Tngropate, va fi reamenajat prin inierbare cu gazon tip rulou;
lucrarile se vor executa fara afectarea vegetajiei existente Tn vecinatatea traseului, care
este compusa din: gard viu, gazon, vegetatie spontana, vita de vie, arbori;
in toate cele cinci amplasamente arborii se afla la distanje de aproximativ 3,5 m unul fala
de altul (aerisiji), iar radacinile acestora pot fi ocolite 9i protejate cu u9urinji.

C)

d)

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

a nor emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de inceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distantei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. 'in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sec+ionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condilii meteo nefavorabile
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aHaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si

d)

e)

D
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administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridlce au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor veui (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor speciflcate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ’'Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municlpiului Bucure§ti.
in baza acestul aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendroloqic.
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea gi exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentu tui aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

(

DIRECTOR
Rizval

A
-Wn

IHAILES
QJUNCT,

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

gPkb

Tntocm it:

Exp. Roxana PARASCA

1 7. SEP 2020

Red:P.R./2ex.- 15.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori in consultare.php , pe data de
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\UP

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

21 SEP 2020

Nr. 1881556/7731

Citre ; SC APA NOVA SA
(Str. Tunari nr. 60 A, cladirea §tefan cel Mare, et. 6-9, sector 2)

Spre §tiin@: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

( Referitor la cererea dumneavoastri inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1881556/14.09.2020 §i la Direcjia de Mediu cu nr. 7731/15.09.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucririi „Racord de canalizare la imobilul din str. Jimbolia nr.66,
sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr. din , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriut
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i
stradala de De teritoriul Municipiului Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:
nTbaza informatiilor din documentajia depusa de dVB., respectiv:

a) C.U. nr. lin 9 9i planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) clasarea Notificar ii nr. ) emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

Bucure9ti;
d) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de re+ele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;

avizul Ministerului Culturli nr. :
r n din data de
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) lucrarea pentru racordul de canalizare se va executa subteran, pe o lungime de 7m, avand
ca punct de pornire rejeaua publica de canalizare existenta in carosabilul strazii Jimbolia,
pe un traseu ce subtraverseaza parjial carosabilul 9i trotuarul strazii, pana la limita de
proprietate a imobilului situat pe str. Jimbolia nr.66.

b) ’in dreptul imobilului situat Ia nr. 66 pe str. Jimbolia se afla o platbanda Tntrerupta Tn care se
reqasesc 3 arbori.
t1 urma analizei documenta+iei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

r 'or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujlei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveji obligatia respectarii distantei minime 1.5m Tntre conducta
si axul fiecarui arbore situat in vecinatatea traseului lucrarii, conform prevederilor SR
8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condiliilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
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materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9t ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificaritor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obtigajia 'inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ei
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spatiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul execujiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRt
Rl

\.UTrv ADJUNCT,
'U

§EF SERVICIU AVIZE §l ACORDURI,
Alexandru NICOLAE

gCc.;

(

'intocmit,
Alexandru ANC

1 7. SEP 2020

Red :AA/3ex.-17.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

211 SEP 2020
Nr. 187b156/18il-f5n2n;7 tH

catre :SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
(Aleea Marius Emanoil Buteica nr.18-20, Sector 3, Bucure§ti

Spre 9tiin Ii: Administra jia strazilor - Str. Domnija Ancuja nr, 7, sector 7

( ADP Sector q - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1875156/24.08.2020 §i la Directia de Mediu cu nr. 7214/25.08.2020, completata cu documentajia
Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1881752/14.09.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 7733/15.09.2020,
prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Reabilitare rejea de
distribu ge gaze naturale M.P. Reabilitare rejea de distribu ge gaze naturale M.P. pe str.
Ca9in, str. Cisnadie, str. Clibucet, str. Florilor, str. Constantin Stere, Str. Rucar, str. Lainici,
str. Lotru, str. vanju Mare, str. Vrancea, calea Grivi jei, bd. Ion Mihalache, alei gi spajiiverzi
aferente, sector 1, Bucuresti. cu conducte si instalatii de racordare din PE 100 SDR 11",
conform C.U. nr. lin 0, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu jia lucrartlor de infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1. In baza informatiilor din documenta jia depusi de dvs., respectiv:
C.U. nr. ,;i planuri anexe;
memoriul tehnic;
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare:
aviz de traseu emis de Administratta Strazilor Bucuresti;
avizul de traseul emis de ADP sector 1 :
Aviz METROREX S.A. nr

a)
b)
C)

d)
e)
D
g)

I emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 27.08.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5506m dupa cum urmeaza:
-reabilitare rejea de distribu+ie gaze naturale M.P. pe str. Ca9in, str. Cisnadie, Str.
clabucet, Str.Florilor, Str. Constantin Stere, Str. Rucar, Str. Lainici, Str. Lotru, Str. vanju
Mare, Str. Vrancea, Calea Grivitei, bd. Ion Mihalache, alei §i spatii verzi aferente cu
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conducte 9i instalatii de racordare din PE 100 SDR 11 Dn 90, pe urmatorul traseu; in
carosabil, trotuar, alei 9i spatii verzi aferente strazii Ca9in, str. Cisnadie, Str. clabucet, str.
Florilor, Str. Constantin Stere, Str. Rucar, Str. Lainici, Str. Lotru, Str. vanju Mare, Str.
Vrancea, Calea Grivi jei, bd. Ion Mihalache, conform planului de situatie 1:500 anexate.
Conductele proiectate pe str. Ca9in, str. Cisnadie, Str. clabucet, Str. Florilor, Str.
Constantin Stere, Str. Rucar, Str. Lainici, Str. Lotru, Str. vanju Mare, Str. Vrancea, Calea
Grivi jei, bd. Ion Mihalache, alei 9i spatii verzi aferente PE 100 SDR 11 Dn 90, se vor cupla
la conducta MP PE 100 SDR 11 Dn 200 existenta – PC 1 in dreptul imobilului cu nr, 158 de
pe bd. Ian Mihalache, la conducta PE 100 SDR 11 Dn 90 MP existenta – PC 2 in dreptul
imobilului cu nr. 391 A de pe Calea Grivi jei 91 va avea CT conform planurilor anexate.

b) Lucrarile efectuate vor afecta spatiile verb aferente blocurilor situate pe strazile mentionate
mai sus. ’in apropierea lucrarilor se afla arbori, arbu9ti, spatii verzi amenajate(gradini bloc
delimitate), vegeta{ie spontana, plante ornamentale. De asemenea pe parcursul lucrarilor
s-a constatat existenja unor arbori in alveota, in parcaje, trotuare 9i alei de acces. Pe bd.
Ion Mihalache se regase9te o platbanda de apox. 3m latime Tn care se afla arbori 9i gazon,
de asemenea se regasesc spa Iii verzi delimitate prin garduri metalice. ’in spatele blocului
341 situat pe bd. Ion Mihalache se afla arbori Tn alveola + spajii verzi delimitate prin garduri
metalice (arbori, gard viu, veg. spontana). Pe str. Vrancea, str. Ca9in, str. Lainici, str. C-tin
Stere, Str. Rucar, Str. Cisnadie, Str. vanju Mare, Str. Florilor se afla vegetatie, arbori
precum 9i arbori in alveola.

FI

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

I emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea executiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari ave Ii obligatia respectarii distantei minime de 1.5m intre
lconducte si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare .
In dreptul arborilor din vecinitatea traseului lucririi, sapitura se va executa manual
sau utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul
radicular al materialului dendrologic. in timpul lucririlor constructorul va lua misuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor
materiale in jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.
in cazul in care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteji
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
'in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflaji in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligajia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
'in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendarist ic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor speciflcate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i

d)

e)

f)

g)

h)
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execujia lucrarii 9i
pentru respectarea condijiilor din aviz.
In baza acestui aviz nu se executi lucrari de defri$are sau toaletare material
dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

i)

i)

k)

1)

mRI
Dll \II

ljpd

ITIV ADJUNCT,
'U

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI.
Alexandru NICOLAE

%

intocmit,
Alexandru ANCA

1 7. SEe ltd

Red : AA/4ex.-17.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avlze arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ..
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SJ

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1881643 / 7735 / It SEe ?020

Clitre : SC AVI PROD GRUP SRL - solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre §tiinla: ADP Sector 2 - Sos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la cererea dvs. Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1881643/14.09.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 7735/15.09.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrari}
„Extindere conducta gaze naturale 98 bran9amente pe aleea dintre blocurile cu nr. 1 A 9i 1
situate pe str. Carei, sector 2", conform C.U. nr. , in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara si
stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam urmatoarele:

(

1.

a)
b)
C)

d)
e)
f)

1 s., respectiv:
C.U. nr. 9i planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr. emisa de Agenjia pentru
Bucure§ti ;
plan de coordonare rejele edilitare;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilitare;
avizul favorabil emis de ADP sector 2

Protec jia Mediului

2. Urmare verificirii pe teren din data de 16.09.2020 a traseului lucrarii conform
informaliilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 27m pe domeniul public;
b) lucrarea se va executa din conducta existenta in carosabilul str. Cara, prin parcare, pana la

limita dIn partea dreapta proprietatii;
c) lucrarea se va executa fara afectarea arborilor existenji in pastile, platbanda 9i iarba din

vecinatatea traseului lucrarii.

(

3. e onstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului inainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligajia respectarii dtstan jei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Rejele edilitare subterane. Condijii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
’in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzaton de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obligajia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile
§i completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisi betonarea spajilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendroloqic.
Beneficiarul Pi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.
Pre%f#4}iqviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

d)

e)

f)

g)

h)

1)

i)
k)

I
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Alexandru NICOLAE
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Exp. Roxana PARASCA

1 1. SEP 2020

Red:P.R./3ex.- 17.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www,pmb..php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N„ 1881649/7736 2 1 SEe ml

catre : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea raspunsului de la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti)
contact@aviprodqrup. ro

Spre 9tiin A: Administrajia strizilor - Str. Domnija Ancuja nr. 7, sector 7

(‘ ADP Sector q - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la cererea dumneavoastra inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1881649/14.09.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 7736/15.09.2020, prin care solicitati avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Extindere conducti gaze naturale 9i bran9amente pe
str. Madrigalului (subtraversare) 9i pe aleea de acces fari denumire aferenta imobilelor cu
nr. cadastrale IE225419 §i IE273017, sector 1, Bucure9ti (pentru imobilul situat la nr.6Fy',
conform C.U. nr, din in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec jie a spallllor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execu+ia lucrarilor de infrastructura tehnico-edllitara 9i stradala de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, va comunicam urmatoarele:
nmaza mlatiilor din documentajia depusa de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 1 9i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificarii nr.

Bucure9ti;
d) plan de coordonare rejele edilitare;
e) avizele/acordurile individuate ale dejtnatorilor de retele edilitare;
D aviz de traseu emis de Administratia Strazilor Bucure9ti;

aviz de traseu emis de ADP sector 1 :
2. J eului lucririi conform
informajiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele:

a) Lucrarea de extindere conducta 9i bran9ament gaze naturale se va executa subteran, pe o
lungime de 25m (3m+16m+6m), avand ca punct de pornire conducta existenta Tn
carosabilul str. Madrigalului. Lucrarile pornesc din punctul de racordare pe o lungime de
3m prin subtraversare, apoi conducta va fi pozata aerian, pe o lungime de 16m, pe aleea
de acces fara denumire aferenta imobilelor cu nr. cadastrale IE225419 9i IE273017, pana
in dreptul imobilului cu nr. 6F (IE203529) unde va avea cap terminal, iar bran9amentul va
avea o lungime de 6m

b) Pe strada Madrigalului, pe trotuar, in dreptul imobilului situat Ia 6 se afla o platbanda Tn
care se regasesc plante ornamentale. De asemenea, pe aleea de acces aferenta imobilelor
cu IE225419 9i IE273017 se afla plante 9i flori ornamentale.

emisa de Agen jia pentru Protecjia Mediului

(
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3. in urma analizei documentajiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi+it:

a)

b)

C)

a or emiterii prezentului aviz, aveji
obligajia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveti obliga jia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spa+iilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor veni (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Muntcipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
'in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N=;=imFHaqm
Citre : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure9ti)
contact@aviprodgrup. ro

Spre 9tiinla: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7
(Bos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, Bucure9ti)

(

Referitor la cererea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1882345/15.09.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 7801/16.09.2020, prin care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
strada Carpenului nr.66, sector 1, Bucure9ti", conform C.U. nr.' din

', in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor CIe protecjie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i execujia lucrarilor de
infrastructura tehnico-edllitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam
urmatoarele:
fIl mpectiv:

a) C.U. nr. - ' - din - - ' - fi planuri anexe;
b) memoriultehnic;
c) avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de rejele edilitare;
d) aviz de traseu emis de ADP sector 1 :

2. Urmare verificirii pe teren din data de 18.09.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, avand ca punct de pornire conducta
de gaze naturale existenta Tn carosabilul strazii Carpenului, traseul subtraveseaza parjial
carosabilul 9i trotuarul numerelor pare al strazi Carpenului, urmand sa bran9eze imobilul
situat Ia nr. 66

b) ’in trotuarul numerelor pare al strazii Carpenului se regasesc arbori Tn alveole
alizei documentatiei depuse 9i a aspectelor constate pe teren se emlte

(

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

1 or emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei minime de 1.5m intre
conducta si axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condi{ii de amplasare.
’in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condiliilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
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trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
'in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventuatele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile.
in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucraritor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia inlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 98
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga+ia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insojit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifici conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protec4ie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru execu+ia lucrarii 9i
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc.ja de Mediu

Nr. 1882349/7802 SEP 2020

care : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Municipiului Bucure$ti)
contact@aviprodgrup. ro

Spre 9tiinta: ADP Sector 1 - B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 7

Referitor la cererea dumneavoastra inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1882349/15.09.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 7802/16.09.2020, pnn care solicitaji avizul de
specialitate privind executarea lucrarii „Bran9ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
strada Limaiului nr.11, sector 1, Bucure§ti", conform C.U. nr. din

in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a
spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti 9i prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de
infrastructura tehnico-edilitara 9i stradala de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, va comunicam
urmatoarele:
HI spectiv:

a) C.U. nr. ; 9i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificarii nr. - – - - ' emisa de Agen jia pentru Protec jia

Bucure9ti ;
d) avizele/acordurile individuale ale dejinatorilor de rejele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 :

2. Urmare verificarii pe teren din data de 18.09.2020 a traseului lucririi conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmatoarele

a) lucrarea de bran9ament gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 4m, avand
ca punct de pornire conducta de gaze naturale existenta Tn carosabilul( drum neasfaltat)
strazii Lamaiului, lucrarile subtraverseaza parjial carosabilul urmand sa bran9eze imobilul
situat Ia nr. 11 pe strada Lamaiului.

b) in dreptul imobilului situat Ia nr. 11 se regase9te un arbore. De asemenea, in apropierea
lucarilor se afla arbori rasariti spontan precum si vegetatie spontana.
ei documentajiei depuse 9i a aspec6lor constate pe teren se emite

(

Mediului

t’

3.

AVIZ FAVORABIL
Condi+ionat de respectarea urmatoarelor condi Iii:

a)

b)

C)

I r emiterii prezentului aviz, aveji
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distan jei minime de 1.5m Tntre
conducta si axul flecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
'in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul
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trunchiului arborilor §i ranirea/ruperea ramurilor arborilor pnn manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condijii meteD nefavorabile.
in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate '§i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu$irea acestora.
La finalizarea lucrarilor aveji obligajia refacerii spajiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon)
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obliga jia sa nu diminueze
suprafejele spajiilor verzi. Astfel este interzisa betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica condijiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea
autorizarea, coordonarea 9i execu}ia tucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare 9i
stradale) de pe teritoriul Munictpiului Bucure9ti".
Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrarii, sunt raspunzatori pentru executia lucrarii si
pentru respectarea conditiilor din aviz.
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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