


















































PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

uj FŁH. 2020

cĂ T R Ę
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
SeMciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-na i D-nul str., sector 4

Referitor Ia adresa familiei i Ia, înregistrată ia Primăria Municipiuiui
Bucureti cu nr. 1813953/17.01.2020 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 554/20.01.2020, prin care sohcită
emiterea avizului de speciahtate pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi in plantaţia de aliniament
din str. Anghei Moidoveanu nr. 37, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 23.01.2020,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal str. Anghel Moldoveanu nr. 37:

Reducerea cu 113 a volumuiui coronamentelor, în vederea înlăturării riscului de degajare a
reţelei electrice stradale, de desprindere frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
datorită începutului de declin bilogic (ciuperci saprofite pe trunchiuri i în coronamente), cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) O SOcm, h 15m, dezechilibrat spre carosabil
Lucrările de toaietare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frănte, lucrare ce se poate executa in orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al terenului pe care se află arborii - Primăria
sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărü construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona de execuţie a Iucrărilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 2 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE.
D-na

sector 4
E-mail:

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia Primăria Municipiuiui Bucure$i cu nr
1814870/20.01.2020 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 609/21.012020, prin care solicitaţi emiterea avizuiui
de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea blocului nr. 1 din Drumul Giiăului
nr. 20, sector 4 în alveola din parcarea auto amenajată, după verificarea efectuată pe teren, in data de
23.01.2020, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanui ioca)ităţiior, cu modificăriie şi completăriie uiterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobillbioc nr. 1 din str. Drumul GiIäuIui nr. 20 - arbore situat în alveolă parcare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului în vederea echilibrării spre parcarea auto a
iniăturăňi riscuiui de desprindere frângere şi präbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste
autoturismeie din parcarea auto, Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) ® cca. 3Ocm, h cca. 7m, viabil, fără semne de deciin biologic, usor
dezechihbrat spre parcarea auto

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Norme!e de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu
excepţia eliminăńi ramuńlor uscate şi frănte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a
anului), prin grija proprietaruluiladministratorului Iegal ai terenului pe care se află arborele, cu
marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrăriior, cu acordul proprietańlor apartamentelor
din imobil, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţiilor din jur şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
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PR1MĂRKA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 0. FEB. 2020

CĂ TRE,
Prlmăria Sectoruluă 4

Dlrecjia Gospodirire Locală
SendciuI Monitorizare şi Control Spajii Veni

B-duĺ Metaturgiei nr 12-16. GRAND ARENA, eL 1, secřor4

Spre ştilnfă : MERIDIAN BUSINES GRUP SRL, Bd. Metalurgĺei nr 52-62, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 2238(29.01.2020, inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşu cu nr.
1818318130.01.2020 şI Ia DIrecţIa de Mediu cu nr. 1052131.01.2020, prin care solicitaţi ca urmare a
cereriI MERIDIAN BUSINES GRUP SRL, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra ‚ a
trei arbori Iocalizaţi pe str. Aurel Perşu, in apropiere de intersecţla cu str. Turnu Măgurele" intwcât
arboril aduc prejudlcii mateńale instituţiei, producând crăpătuh majore in fundaţia gardului care
incon}oară proprietatea din str. Tumu Măgurele nr. 52-62, conform Extmsului de Cade Funciară
transmls, după verificarea efectuată pe teren, tn data de 04.02.2020, in conformitate cu Legea nr.

privind reglementarea şi ađministrarea spaţiilor verzI din Intravilanul Iocalităţflor, cu modillcările
şi completădle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 30412009 prIvind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtorlul Munlcipiului Bucureşti, avlzăm:
Defrlşare cu extragerea rădăclnllor:
Str. Tumu Măgurele nr. 52-62 (Iatura cu str. Aurel Perşu:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 30 - 45m, h 9-1 Qm, răsăhţi spontan, crescuţi Iipit de gardul
societăţi pe care I-a încllnat, impiedicând totodatä accesul pe trotuar (lex. prezintă cllindwl central
putred Ia fl 0,Sm pe twnchi, dezechillbrat spre carosabfl I 1 ex. bitulpinal);

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru sistarea prejudiciilor mateńale aduse
socIetăţii Meridian, evitarea produceńi de evenimente cu unnăń nedorite prin frăngerea şi prăbuşIrea
de ramurI şi permiterea accesului pe trotuawl adiacent străzii, prin grija admlnlstratowlul Iegal aI
terenului pe care se află arbohi - Primăria Sectowlui 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuůndu-se măsuri de prevenire a accldentelor.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind: respectarea prevededlor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operajiunilor, In caz contrar apllcandu-se sancţiuni conform art 6, pcl 8 din Anexa nr. 119 H.C.G.M.B.
nr. 30412009.

Pentru repararea preJudiciului adus mediului, in compensarea arbarelui In declin biologic avizat
pentru defrişare, conťorm H.C.G.M.B. nr. 30412009. aveţi obligaţia plantăril a l2ex. arbod tineri cu balot
de pämânt, cu circumferlnţa Irunchiulul de 20-28 cm şi Inălţime corespunzätoare diametwlui in funcţie
de specie pe spaţiule verzf situate in arealul din imedlata vecinătate (spaţiile verzI aferenti e blocurilor
din slr. Turnu Măgurele numere impare), In perioada optimă din primăvara - toamna anului 2020.

La flnalizarea lucrăhlor de plantare conf. ad.9 aIin.5 đin Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B., cu Iocaţiile exacte unde s-au efectuat
plantările in compensare, in vederea veriflcării In teren, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art
4 din acelaşi act normaüv.

Nr. 1818318110621

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emlterii.
Defrlşare — 2 ex. arbori care aduc prejudicii material (1 ex.in declin biologic)
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dśrecţia de Mediu

I & FEB. 2020
CÂTRE,

Primăria Sectorului 4
DlrecUa Gospodăflre Locală

Sewiciul Monitorizare şi Control SpaţIi Veni
B-dul Met&urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă: AsociaţIa de proprietari bl. 35, Str. Secuüor nr 12 bI. 35, sc. 1, sector 4

Reťeńtor la adresa dvs. nr. 894Š1I14.01.2020, inreglstratâ ia Primăria Municipiului Bucureşti
cu nr. 1B18311I30.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1054131.01.2020, prin care solicitaţi ca
urmare a cererii Asociaţiei de proprietari bl. 35, sc. 1 dln slr. Secuilor nr. 12, sector 4, emitđ?ea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat, situat pe spaţiul verde din
spatele scăńi 1 a blocului 35 de Ia adresa sus menţionatdupä verificarea efectuată pe teren in
data de 04.02.2020, in conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localltăţdor, cu modlflcărlle şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe terilodul Municipiului Bucureşti1
avlzăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
SpaţIuI verde spate bioc (Iateral stânga acces scara 1:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) ® cca.35m, h cca. 12m, uscat 100%, lipsit de scoarţă pe twnchi i
ramuri

Lucrările de defńşare avizate, se vor efectua, pentru evitarea produceńi de evenimente cu
urmări nedodte şi crearea condiţiilor necesare ptantădi de matehal dendrologic tănăr, prin gra
administratorului legal al terenului - Primăria Sectowlui 4, evacuându-se masa lemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constmcţiilor din jur.

Precizăm că administratowl legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrăhlor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona
operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defńşare,
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de
pămánt, cu circumfehnţa twnchiului de 20-28 cm şi inălţime corespunzătoare diametwlui in funcţle
de specie pe spaţiul verde din spalele blocului, in perioada optimă din primăvara anului 2020.

La ínalizarea lucrăhlor de plantare conť. art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea veriflcăhi in
teren. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să il afişeze, in copie, la
avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor locatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitale 2 ani de la data emileńi.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodăflre Locală
Setviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştiinţă : Asociaţia de proprietari bloc C2, sa 3-4
Str Turnu Măgurele nr 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 7934/04.02.2020, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr. 1820567/05.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1239/06.02.2020, prin
care solicitaţi ca urmare a verificărilor perio&e efectuate, de către inspectorii instituţiei
dvs., emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore 1 ex. plop
piramidal ® 55m, h 18m, în declin biologic având scorbură Ia baza, fiind situat În spaţiul
verde din faţa sc. 3-4 a bI. C2 din str. Turnu Măgurele nr. 3", vis-a-vis de coaIa
Gimnazială ‚Avram Iancu" în imediata apropiere de intrarea elevilor, conform foto anexat,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc 02, sc. 3-4:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 55m, h 18m, aflat în declin biologic
avansat, cu scorbură deschisă baza trunchiului — pericol de prăbuire în timpul
fenomenelor meteorologice neWorabile

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua în regim de urgenţă1 pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite (având în vedere aplasarea arborelui vis-a
vis de o coaIă) şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin
grija Primăriei Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ1 cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi
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înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în spaţiul verde aferent blocului
C2, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă din primăvara anului 2020.

La finalizarea iucrărilor de plantare conf. arŁQ alin.5 din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul PMB, în vederea
verificărfl în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act
normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex. în declin biologic avansat
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Contro( Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştiinţă : Asociaţia de proprietari bIoc 43
Str. Spinî, nr. 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 7940/04.02.2020, inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr.
1820563/05.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1240/06.02.2020, prin care solicitaţi ca urmare a
veriticărilor periodice efectuate de către inspectorü instituţiei dvs., emiterea avizului de specialitate pentru 2
ex. plop e 65-BOcm, h 10-lSm, în declin biologic avansat i având scorbură profundă pe trunchi i Ia bază,
fiind situaţi in zona bI. 43 din str. Spinis nr. 8 (lex, se află in parcarea din partea Iateral stânga, iar celălalt se
află în spaţiul verde din faţa sc. 2 a blocului) “ conform foto anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiľjcările şi
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde aferent bloc 43:

- 2 ex. Populus sp. (plop) e 65-BOcm, h 10-15m, aflate in declin biologic avansat, cu scorbură
deschisă Ia baza trunchiului i pe trunchi ( lex, se află in parcarea din partea Iateral stânga bloc, iar celălalt
se află in spaţiul verde din faţa sc. 2 a blocului)

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua in regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărfl de material dendrologic tănăr, prin
grija Primăriei Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuăndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor in declin biologic avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de
pământ, cu circumfeńnţa twnchiului de 20-28 cm şi inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de
specie in spaţiul verde aferent blocului 43, de Ia adresa sus menţionată in perioada optimă din primăvara
anului 2020.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI aflşeze, in copie, Ia avizŕerul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 2 ex. în declin biologic avansat
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 7 FEO. 2020

CĂ TRE,
MINIS TERUL EDUCA ŢIEI NA ŢIONALE

Inspectoratul coIar aI Municipiului Bucure$
CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR nr. 6 Bucureti

Str. Luică nr 70, sector 4
D-Iui Director.
E-mafl:

Referitor Ia adresa înregistrată Ia Primăria MunicipiuIui Bucure$i cu nr. 1818461/23.01.2020 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 903/27.01.2020, prin care solicitati emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Clubului Sportiv coIar nr 6 din str. Luică nr. 70,
sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 04.02.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iatura stângă acces club coIar (spre imobile din vecinătate):

Eliminarea ramurilor uscate/frânte şi reducerea cu 112 din înălţimea coronamentelor, în
vederea diminuării masei vegetative pentru evitarea prăbuşirii, producerń de evenimente cu urmări
nedorite in timpul fenomenelor meteoroloce nefavorabile (vânt, furtuni, zăpezi) având în vedere
vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei şi înălţimea considerabilă Ia:

- 9 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 40-55cm, h 16-25m
Eliminarea ramurilor uscate din etajele inferioare ale coronamemntelor Ia:
- 10 ex. Abies sp. (brad) ® 25-3Ocm, h 8-lOm
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea înlăturării

riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 5Ocm, h 14m
Spaţiul verde Iatura dreaptă acces club coIar (spre teren sport):

Eliminarea ramurilor uscate/frânte şi reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor, în
vederea diminuării masei vegetative pentru evitarea prăbuşirii, producerii de evenimente cu urmări
nedorite în timpul fenomenelor meteoroloce nefavorabile (vânt, fuńuni, zăpezi) având în vedere
vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei şi înălţimea considerabilă Ia

- 22 ex. Populus sp. (plop piramidal) ® 45-7Ocm, h 14-19m
Spaţiul verde Iatura stângă birouri:

Eliminarea ramurilor uscate/frânte şi reducerea cu 1/3 din înălţimea/volumul
coronamentelor, în vederea diminuărfl masei vegetative pentru evitarea prăbuşirii, producerii de
evenimente cu urmări nedorite în timpul fenomenelor meteoroloce nefavorabile (vânt, furtuni,
zăpezi) având in vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei şi înălţimea
considerabilă Ia:

- 12 ex. Populus canadensis (plop canadian) eso-6ocm, h 15-18m
Spaţiul verde alee acces teren fotbal:
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Reducerea cu 1/4 a volumuluj coronamentuiui, În vederea echilibrării a riscului de
desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 4Ocm, h 14m situat Ia cca. 1,5m faţă de terenul de sport
Eliminarea ramurilor uscate/frânte şi reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentelor, în

vederea diminuărb masei vegetative pentru evitarea prăbuşirb, producerii de evenimente cu urmări
nedorite în timpul fenomenelor meteoroloce nefavorabile (vânt, furtuni, zăpezi) având în vedere
vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei şi inălţimea considerabilă Ia

- 5 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 70-lOOcm, h 25m
Reducerea cu 2/3 a volumuiui coronamentului, în vederea echilibrării a riscului de

desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer sp. (artar) ® 5Ocm, h 9m, înclinat la 35-40 spre alee
Eliminare ramuri frânte din coronament, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare ęi Întreţinere i

eliminare ramuri uscate Ia:
-1 ex. Acersp. (artar)O 35cm, h llm

Spaţiul verde platbandă zonă parcare spre str. Odei:
Eliminarea ramurilor uscate/frânte şi reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor, în

vederea diminuărh masei vegetative pentru evitarea prăbuşirü, producerii de evenimente cu urmări
nedorite în timpul fenomenelor meteoroloce nefavorabile (vânt, furtuni, zăpezi) având în vedere
vârsta Înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei şi înălţimea considerabilă Ia

- 5 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 70-9Ocm, h 20-22m
Spaţiul verde platbandă zonă parcare — Iatura cu Penny:

Eliminarea ramurilor uscate/frânte şi reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor, în
vederea diminuării masei vegetative pentru evitarea prăbuşirh, producerii de evenimente cu urmări
nedorite În timpul fenomenelor meteoroloce nefavorabile (vânt, furtuni, zăpezi) având în vedere
vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei şi înălţimea considerabilă Ia

- 17 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 45-9Ocm, h 20-22m, situate Ia cca 5Ocm
de gard
Spaţiul verde platbandă zonă parcare spre str. Luică:

Eliminarea ramurilor uscate/frânte şi reducerea cu 1/3 din înălţimea/volumul
coronamentelor, în vederea diminuărü masei vegetative pentru evitarea prăbuşirii, producerii de
evenimente cu urmări nedorite în timpul fenomenelor meteoroloce nefavorabile (vânt, furtuni,
zăpezi) având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei şi inălţimea
considerabilă Ia

- 30 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 60-SOcm, h 22-24m
- 15 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45-6Ocm, h 20-22m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iatura dreaptă acces club coIar (spre teren sport);

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 45cm, h 6-7m, Iipsite de coronament, uscate
1 00%
Spaţiul verde Iatura stângă birouri:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 5Ocm, h 5m, Iipsit de coronament, uscat
‘1 00%
Spaţiul verde platbandă zonă parcare — Iatura cu Penny:

- 5 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 40-5Ocm, h 13-14m, uscate 90-100%
- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) e7ocm, h 13m, uscate 80-100% (exemplarul

uscat 8O% cu Iipsa scoarţei pe partea superioară a coronamentului)
Spaţiul verde platbandă zonă parcare spre str. Luică:

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) 040-5Ocm, h 10-14m, uscate 90-100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţHlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
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repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedońte şi
crearea condiţhlor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 12 ex. arbori tineri cu balot de pămánt,
cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie (exclus specia plop) in spaţiul verde aferent clubuiui coiar de ia adresa sus menţionată in
perioada optimă din primăvara - toamna anului 2020 conform Angajamentului de plantare nr.

1818461/903111.02.2020.

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

Înainte de începerea Iucrărilor aveţi obligaţia de a marca corespunzător zona unde se
execută Iucrările, în vederea evitării producerii unor accidente.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaletare - 129 ex.
Defrişare - 12 ex. uscate 85%-100%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

cĂ T R E,
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
Directia Gen erală de Politie Române

Calea Victoriei nr. 19, sector 3
E-mafl : poIitiacapit&eib.poIitiaromana.ro

Servîcîul de Logistică
Str Valedu Braniste nr 9, sector 3

Referitor Ia adresa dvs. nr 225377114.012020, fnregistrată Ia Primăria Municipíului Bucuresti cu nr
1818985/31.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 1108/03.02.2020, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arboňlor situaţi în perimetrul Centwlui de Reţinere şi Arestare
Preventiv aI Serviciului Independent de Reţinere i Arestare Preventivă din cadrul Direcţiei Generale de
Poliţie a Municipiului Bucuresti, situat in str George Georgescu nr. 1-3, sector 4, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 11.02.2020, in conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Latura spre str, George Georgescu nr. 1-3

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a inlăturării riscului de
desprindere frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste Punctul de acces control şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O BOcm, h 15m, inclinat Ia 25' spre Punct acces control
Reducerea cu 112 a volumului coronamentelor, in vederea inlăturării riscului de desprindere ťrăngere

şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 4 ex. Ailanthus sp. (faIs oţetar) O 60-7Ocm, h 14-16m
Ehminarea primelor două etaje de ramuri de Ia baza coronamentelor pentru vizibilitatea camerelor

de Iuat vederi, individualizarea coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 4 ex. Tilia sp. (tei) ® 20-3Ocm, h 9m
Lucrăńle de toaletare avizate, se vor executa coníorm art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr

304ĺ2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, ín perioada de
repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biołogic aI acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se af]ă arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe
carosabil

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 9 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

c Ă T R E,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Met&urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştünţă:
D-nul — administmtorAsociaţia de proprietari bioc 5, sc. 1-3
os GiurgiuIui nr 121, sector 4
E-mafl:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 6557/04.02.2020, inregistrată la Primăria Municipiului Bucuresti cu nr.
1820555/05.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1242/06.02.2020, prin care solicitaţi ca urmare a cererii d
Iui — administrator aI Asociaţiei de proprietari bI. 5, sc. 1-3, din os. Giurgiului nr. 121, sector
4, emiterea avizului de specialitate pentru .1 ex. corcodus O 2Scm, h 7m, cu scorbură, aflat in faţa sc. 1 a bI.
5 de Ia Iocaţia sus menţionată" după verificarea efectuată pe teren in data de 11.02.2020,
in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
SpaiuI verde faţă bloc 5, scara 1- Iateral stänga acces, Ia Iimita cu trotuarul

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e 35cm, h 7m, dezechilibrat spre carosabil, dincoronamentul căruia s
a rupt o sarpantă — prezintă, cu ciuperci saproflte pe trunchi i ramuri, aflat în declin biologic, cu scorbură pe
trunchi Ia h 1,2m — pericol de prăbuire în timpul fenomenelor meteorologice nefavorabile

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua in regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr1 prin
grija Primăriei Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se
masa Iemnoasä pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui in declin biologic avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M,B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pămănt, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de
specie în spaţiul verde aferent blocului $ (sc. 1-3), de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă din
primăvara anului 2020.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/200g, aveţi
obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificării in teren, In caz contrar se vor
aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

D-nul are obligaţia, ca după primirea avizului să iI aflşeze, in copie, Ia avizierul
blocului sau intr-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen đe valabiIĺta 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex. in declin
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

cA T R E,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriflor Umane

intr. Semĺor nr 1, sector 4

Spre ştünţă:
D-na I
Str F.

Referitor Ia adresa doamnei a, inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti
cu nr. 1819218131.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1106103.02.2020, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat in Cimitirul BeIIu Militar, în
perimetrul Iocului de veci nr. M din Fig. 8, aflat in concesiunea dânsei, conform Actului de concesiune
nr. ‘1, după verificarea efectuată peteren, în data de 14.02.2020, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinhlor:

- 1 ex. Abies sp. (brad) ® 3Ocm, h 13m, dezechilibrat spre monumentele funerare din jur, situat
în perimetwl Iocului de veci nr. 84 din Fig. 8 — prin amplasament impiedică efectuarea unei Iucrări
funerare sau o eventuală înhumare;

Lucrarea de defrisare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija administratorului legal aI
terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu
circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie in
Cimitirul BeIIu-Şerban Vodă, în perimetrul Cimitirului BeIIu-Şerban Vodă sau in alte unităţi aflate în
administrarea ACCU, in perioada optimă din primăvara anuiui 2020.

La finalizarea iucrăhlor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr 30412009,
aveţi obligaţia de a anunţa DirecÇia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor in compensare cu obligativitatea menţionărü cimitiwlui unde s-au efectuat plantările, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit de avizul
Ministerului Culturii având in vedere că Cimitiwl BeIIu — Şerban Vodă se află pe Iista Monumentelor
Istorice.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitehi.
Defrişare: 1 ex. în perimetml Iocului de veci nr. 84
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1822547/1353/ 7 n FER înîn

CĂ TRE,
D-nul

Str.i
E-maiI:

(Str. Stejeri.şului nr sector 4)

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1822547/10.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1353/11.02.2020, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului dvs.
proprietate din str. Stejerisului nr. • sector 4, conform Contractului de vânzare-cumpărare
autentificat sub nr. după verificarea efectuată pe teren, în data de 14.02.2020, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi comp!etăriie ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţblor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil str. StejeriuIui nr.

Reducerea cu 1/3 din Iungimea ramurilor dezvoltate spre acoperiuI imobilului vecin din str.
AIuniuIui, cu 1/4 a volumului întregului coronament de mari dimensiuni1 in vederea degajării
acoperiuIui imobilului nr, din str StejeriuIui, a înlăturării riscuiui de producere a accidentelor
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) O cca. 6Ocm, h 16m cu un coronament de mari dimensiuni (o
parte din ramuri sunt dezvoltate în curtea i pe acoperiuI imobilului vecin) — prezintă risc de
desprindere ş prăbuire a ramurilor peste clădirea învecinată sau în curtea imobilului din str
StejeriuIui nr. 27

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate
executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se află
arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor parcate pe carosabil.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

70, FEB. LU2Ü

cĂ T R E.
D-na

Str sector 4
E-maiI:

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr. 1821090/06.022020 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1278107.02.2020, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea imobilului din str. Episcopul Chesarie nr. $ sector 4, unde
domiciliaţi cu familia dvs. (pentru care aţi omis să faceţi dovada calităţii de proprietar) alătun de .6 proprietari
plus un chiria aI statuluľ după verificarea efectuată pe teren, in data de 14.02.2020, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare i H,C,G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl str. Episcopul Chesafle nr.

Reducerea cu 1I2 a volumului coronamentului, in vederea inlăturării riscului de desprindere,
frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste imobilele din jur1 cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp (tei) 4Ocm, h 13m, inclinat la 15-20 cu un coronament format din două sarpante,
una dintre ele fiind afectată Ia punctul de inserţie, situat pe Iatura dinspre str. Episcopul Chesarie Ia cca
5Ocm de gard;

Reducerea cu 113 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea degajării
acoperiuIui clădirh, a înlăturării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile peste imobilele din jur, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 7Ocm, h 19m - situat pe latura dinspre str Episcopul Chesarie la cca 5Ocm
de gard — se va degaja i stâlpul de iluminat public

Reducerea cu 114 a volumului coronamentului de mari dimensiuni1 in vederea degajării
acoperiuIui clădirü, a inlăturărh riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile peste imobilele din jur, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 45cm, h 18m, situat pe Iatura dinspre str. Episcopul Chesarie Ia cca 5Ocm de
gard;

Eliminare arpantă frântă cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului i eliminarea
ramurilor uscate din coronament Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) e 45cm, h 8m cu o arpantă frăntă i scorbură deschisă pe trunchi Ia
h 0,7m (spate clădire)

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.CGM.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de
repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija
administratoruluilproprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborii, cu acordul tuturor proprietarilor
imobilului, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului pe care se află arborii, este răspunzător
de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona de execuţie a lucrărilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni
conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C,G,M.B. nr 30412009.

Menţionăm că pentru emiterea avizului de defriare al exemplarului Prunus (corcodu) e 45cm, h
Bm cu o arpantă frăntă ş scorbură deschisă pe trunchi Ia h 0,7m situat in curtea imobilului de Ia adresa sus
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menţionată, care necesită urgent defrisare, datorită pericolului pe care iI reprezintă pentru imobilul/Iocatarfl
imobilului din vecinătate, este necesar ca proprietarul/proprietarii/administratorul egal/Iegali ai terenului pe
care se află arborele să se prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucuresti cu sediul

in B-dul Regina Elisabeta nr 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5, marţea între orele 9-13, pentru
a semna un Angajament de plantare, dată Ia care se va prezenta i o copie după actul de deţinere al
terenului de la adresa sus menţionată.

Menţionăm că potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui in
pericol de prăbusire, ce urmează să fie avizat pentru defrişare, proprietarul/prophetariiladministratowl
Iegal!Jegali ai terenului pe care se află arboreie are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pămänt
cu circumferinţa trunchiului de 20-2Ucm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport
de plantare 6 :1) Ia adresa sus menţionată.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr de telefon, 021/3055500, int. 4153, Direcţia
de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny),
sector 5.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

/

Nr. 1823128/14001

O& M4Ržj

CĂ TRE,
D-nuIJ

(os. GiurgiuIui nr. 56 A, sector 4)

Soĺicită ridicarea avizului de Ia Registratura Primăriei Municipiului Bucureti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr 1623128 din
1t02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 1400/12.02.2020, prin care solicítaU defriarea a llex.
arbori situaţi în os. Giurgiului nr. 56A, sector 4, pe terenul proprietate, pentru .curăţarea integrală
a terenului de vegetaţie arboricolă' acestia ‚neavând valoare ornamentală", după verificarea
efectuată pe teren, în data de 28.02.2020, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Teren partial împrejmuit spre str. Baĺinesti, neîmprejmuit spre .5os Giurgiului i pe Iatura din spate
paralelă cu Şos. GiurgiuluĘ delimitat pe Iatura stângă (cum privim dinspre .Şos. Giurgiului) de un
gard care împrejmuiete un Ioc de joacă pentru copii:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea înlăturărü riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabilecu aplicarea iucrărilor
de echilibrare şí elimmnarea ramurilor uscate Ia

- 9 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-45çm, h 8-13m, (exemplawl cu h 8m, de Iângă trotuarul
aferent os. Giurgiului care a fost toaletat deja, prezintă început de scorbură pe trunchi Ia h 0,8m
înălţime

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. $ din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborelui (pdmavara-toamna) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate
executa in orice perioadă a anului), prin grija administratorului/proprietawlui Iegal aI terenului pe
care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuándu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor parcate în curtea instituţiei.

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

La verificarea efectuată pe teren în data de 28.02.2020, s-a constatat pe terenul din os.
Giurgiului nr. 56A, existenţa unui exemplar Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 9m, cu cilindrul central
putred pe toată Iungimea trunchiului i început de scorbură Ia baza acestuia (aI doilea exemplar pe
partea dreaptă a proprietăţii pe Iatura cu str. BaIineti) cu risc mare de prăbuire in timpul
fenomenelor meteorologice nefavorabile;Arbore/e necesită urgent defrisare;

Bd. Rogina Ehsabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureş, Romănia
TeI: 0213055500
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Pctrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti1 pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui

aflat în declin biologic avansat1 ce urmează să fie avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării

a 6 ex. arbori tineri (raport de compensare 6 :1) cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului

de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie pe terenul proprietate din

os Giurgiului nr. 56A, în baza unui Angajament de plantare pe care aveţi obligaţia să îl completaţi

i să-l semnaţi Ia sediul Direcţiei de Mediu;
In cazul în care consideraţi că cele 6 exemplare de arbori nu pot fi plantate pe terenul

proprietate privată sus menţionat (ţinând cont de distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele
edilitare) i nu dispuneH de un alt teren proprietate pe raza Municipiului Bucureti pe care să
se poată face plantarea, ne veţi prezenta un Protocol de plantare încheiat cu Primăria
sectarului 4 — Direcţia Gospodărire Locală; In Protocolul de plantare se vor stipula speciile
propuse ce urmează a se planta, diametrele, inălţimile, amplasamentul, locaţiile unde se vor
planta arborH, perioada de execuţie a plantărilor (primăvara sau toamna anului 2020), numărul şi
specHle propuse/per locaUe ce urmează a fi plantate precum şi condiţüle de întreţinere a
materialului dendrologic, cf. prevederilor art. 9 din Anexa 1 Ia HCGMB 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti ; In acest caz Protocolul se va
depune Ia Registratura Primăriei Municipiului Bucure$i, cu sediul in B-dul Regina Ehsabeta nr. 42,
sector 5.

Dacă plantarea celor 6ex, se va face pe o altă proprietate ne veţi prezenta o copie a actului
de proprietate aI terenului pe care urmează să se facă plantarea.

După semnarea Angajamentului de plantare sau prezentarea Protocolului de plantare,
urmează să fie emis avizul de defrişare aI exemplarului Fraxinus (frasin).

Menüonăm că defrisarea celorlalţi arbori Ia care faceţi referire nu se justifică, acetia fiind
viabili, fără semne evidente de declin biologic; pentru acestia au fost avizate Iucrări de intervenţii in
coronamente.

Totodată vă facem cunoscut că în baza acestui de aviz (de toaletare) nu se execută
Iucrări de defrişare.

Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/3055500, int.
4153, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr 47, mansardă,
(aripa Anghef Saligny), sector 5, marţea între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare: 9 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Domnull
Str r, sector 4

Referitor Ia adresa d-Iui inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr.
1824381/13.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1501114.02.2020, prin care solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat in .platbanda de Iăngă Iocul de joacă situat vis
a vis de sc. E a bI. M112 din str. Huedin nr. 6, Ia Iimita cu Iocul de parcare nr, deţinut de petent" după
verificarea efectuată pe teren1 in data de 28.02.2020, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Arbore situat între Iocurile de parcare in platbanda situată vis-a-vis de blocul M1/2 — spre
grădiniţă:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 35cm, h 8m, inclinat Ia 35' spre parcarea auto — pericol de dezrădăcinare
în partea opusă înclinării (prin avizul de toaletare emis anterior nu a putut fi inlăturat pericolul dezrădăcinării)

Lucrarea de defrişare avizată se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite prin dezrădăcinarea arborelui i prăbuirea peste autoturismele din parcarea auto şi
crearea condiţfllor necesare plantărfl de material dendrologic tănăr, prin grija Primăriei Sectorului 4,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arboreiui in declin biologic avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot
de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie in platbanda situată vis-a-vis de blocul M1/2 în perioada optimă din primăvara — toamna
anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadruţ P.M.B., cu Iocaţiile exacte unde s-au realizat
plantările în compensare, în vederea veńficării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ań.
4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex. in pericol de prăbuire
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
S.C CAFE !BBRICA

B-dul Pache Protopopescu nr. 51, sector 2
D-nul

E-maiI:

(str. Poenam Bordea nr. sector 4)

Referitor la adresa dvs. inregistrată ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr 1825250/17.02.2020 şiIa Direcţia de Mediu cu nr. 1587118.02.2020, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentruintervenţia asupra unui arbore aparţinánd speiei Platanus var acerifolia (platan) situat în curtea HanuluiBerarilorCasa Oprea Soare din str. Poenaru Bordea nr. 2 sector 4, după verificarea efectuată pe teren inC data de 2802.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülorverzi din intravilanul localităţilor, cu modificăriie şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:Toaietare:
Curte imobii Hanului Berarflor-Casa Oprea Soare, str. Poenaru Bordea nr. 2:Reducerea cu cca. 2m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabiUimobil de vis-a-vis, respediv acelor dezvoltate in curtea imobilului din str Poenaru Bordea nr. 2/spre acopeńuI clădirii, in vedereaTnlăturării ńscului de producere a pagubelor materiaie prin desprindere frăngere şi prăbuşire a ramurilor Iacondiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramuriloruscate ia

- 1 ex. Piatanus acerifolia (platan) e l2Ocm, h 14-15m — prezintă în coronament de mari dimensiunicu risc de desprindere i prăbuire a ramurilor în carosabil/peste imobilul de vis-a-vis respectiv in cudea/pectădirea din str. Poenaru Bordea nr. 2
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G,MB. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada derepaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai acestuia (cu excepţia eíminărüramurilor usçate şi frănte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietaruluiIegal aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,luânđu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur, a reţelelor aeriene şi aautoturismelor de pe carosabil.Ç Precizăm că proprietarui Iegal al terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrăńlor,siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona de execuţie a Iucrărilcr, respectarea prevederilor avizului şi atehnologiei de execuţie a tăiehlor, in caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1la H.C,G.M.B. nr. 30412009.

Având in vedere că această zonă este situată in Zona protejată nr. 90 - zona Bucur, subzonaCplB, Cplc, prezentul aviz este vaiabii însoţit de punctul de vedere aI Ministewlui Culturh referitor iaprevederíle Legii nr. 42212011, privind protejarea monumentelor istorice1 dacă este cazuLPrezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1826436/171Oż O%'/"ĄJ&I 2ţ2212

cĂ i R E,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nuli Str sector 4

Referitor Ia adresa d-Iui inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr
1826436/19.022020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1710/2002.2020, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat in plantaţia de aliniament din str. Muntele Mare nr. 2,
sector 4, după verificarea efectuată pe teren, in data de 26.02.2020, In conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal str. Muntele Mare nr. 2

Eliminarea arpantei e 25-3Ocm uscate orientate spre imobilul nr 2 din str. Muntele Mare degajarea
cablurilor electrice care traversează coronamnetul, reducerea cu 1/3 a volumului intregului coronament în
vederea ĺnlăturării riscului de desprindere frăngere şi prăbuşire a ramurilor ta condiţii meteo nefavorabile in
carosabil sau in curtea imobitului nr 2, având in vedere vârsta inaintată şi eUminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 7Ocm, h 12m,cu un coronament de mari dimensiuni i o sarpantă
uscată în totalitate

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţńlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărfl
ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria sectorului 4, cu marcarea
corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dui Metaĺwgieinr 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector4

Spre ştiinţä:
Domnul 1 str —‚ sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 8695/14.02.2020, înregistrată Ia Primăria Municipiuiui Bucureti cu nr.
1826795/19.02.2020 si ia Direcţia de Mediu cu nr. 1713/20.02.2020, prin care solicitaţi ca urmare a
cererii d-Iui dín str. Ulmetului nr. 34, sector 4, emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore in declin biologic, situat in abniamentul străzii Ulmetului nr 34,
după verificarea efectuată pe teren, in data de 28.02.2020, în conformitate cu Legea nr. 2412007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocahtăţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, HCGMB nr.11412011 privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradaie din
cadrul plantaţhior de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Ulmetului nr. 34:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 90m, h lOm, cu scorbură deschisă Ia baza trunchiului i Iipsa cilindrului
central — arborele se menţine practic în scoartă i necesită urgent defrisare

Lucrarea de defrişare avizată se va efectua in regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü de material dendrologic tânăr,
prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
fuându-se măsuri de prevenire a accidentelar.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui în declin biologic avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot
de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi inălţime corespunzătoare diametwlui in funcţie
de specie astfel : 1 ex. in iocului exemplawlui avizat pentru defrisare i alte 5 ex. in golurile din
alinimentul str. Ulmetului sau in areaiul blocuriior de pe os Giurgiului, in perioada optimă din
primăvara — toamna anului 2020.

La finalizarea iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B., cu IocaUile exacte unde s-au realizat
plantările în compensare, in vederea verificării in teren. In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.
4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex. in decąjtavansat
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rt PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
D-nul

sentnr 4
E-maiI:

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată fa Primăría Municipiului Bucuresti cu nr.
1829488/2602.2020 Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1955/27.02.2020, prin care sohcitati emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 3ex. arbori situaţi în Calea erban Vodă nr. 3G—

sector 4 . poziţionaţi pe domeniul public (trotuar) în dreptul adresei de mai sus' după verificarea
efectuată pe teren, in data de 28.02.2020, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teńtoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Calea erban Vodă nr. — arboń situaţi pe proprietate i/sau Ia /imita proprietăţii conform
P/anului cadastrai scara 1:500 aferent imobiluiui situat în Calea Serban Vodă nr 86-88:

Reducerea cu 1/4 a voIumului coronamentului, în vederea înlăturării riscului de desprindere,
frăngere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
i eliminarea ramuńlor uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e SOcm, h 11 m — prezintă risc de desprindere i prăbuire a
ramurilor în carosabil si/sau curtea imobilului vecin

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arŁS pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului), prin grija administratorului /proprietarului Iegal aI terenului pe care se află
arborele, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor
de pe carosabil.

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

În vederea eliberării avizului de defrişare aI celor două exemplare Ailanthus sp. (fals oţetar)
50-55cm, h 5-9m (unul dintre exemplare fiind uscat 100%, ambele prezentând scorbuń deschise

Ia baza trunchiurilor), situate in incinta proprietăţh/pe Iinia gardului este necesar, în vederea reparării
prejudiciului adus mediutui, în compensarea arborilor aflaţi în declin biologic avansat, ce urmează să
fie avizaţi pentru defrişare, potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri (raport đe
compensare 6 :i pentru arborele cu scorbură, respectiv 1 :1 pentru arborele uscat) cu batot
de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in
funcţie de specie pe terenul proprietate din Calea erban Vodă nr i baza unui Angajament
de plantare pe care aveţi obligaţia să iI completaţi i să-I semnaţi Ia sediul Direcţiei de Mediu;

În cazul în care consideraţi că cele 7 exemplare de arbori nu pot fi plantate pe terenul
proprietate privatăde Ia adresa sus menţionată (ţinând cont de distanţa reglementară faţă de clădiri
i reţele edilitare) ęi nu dispuneţi de un alt teren proprietate pe raza Municipiului Bucure$i pe

Nr. 1829488/1955! Ó9.#ë ‘2LVO
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care să se poată face plantarea, ne veţi prezenţa un ProtocDl de plantare încheiat cu Primăria
sectorului 4 — Direcţia Gospodărire LocaIă; In Protocolul de plantare se vor stipula specflle

propuse ce urmează a se planta, diametrele, înălţimile, amplasamentul, Iocaţiile unde se vor planta
arborii, perioada de execuţie a plantărilor (primăvara sau toamna anului 2020), numărul şi speciile

propuse/per Iocaţie ce urmează a fi plantate precum şi condiţiile de intreţinere a materialului

dendrologic, cf. prevederilor art. 9 din Anexa 1 Ia HCGMB 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti ; In acest caz Protocolul se va depune Ia
Registratura Primăriei Municipiului Bucuresti, cu sediul În B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5.

La data semnării Angajamentului de plantare, sau în cazul în care veţi prezenta un Protocol
de plantare aveţi obligaţia conform HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti să prezentaţi actul de proprietate aI terenului pe care se
află arborH.

După semnarea Angajamentului de plantare sau prezentarea Protocolului de plantare,
urmează să fie emis avizul de defrişare solicitat.

Menţionăm că Ia verificarea efectuată pe teren s-a constatat că cele 3 ex. de arbori se află pe
proprietatea din Calea Serban Vodă nr, două dintre exemplarele de arbori fiind situah pe Iinia
gardului i nu în domeniu public/pe trotuar după cum ne relataţi în adresă.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4153,
Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa
Anghel Saligny), sector 5, marţea Între orele 9-13.

Toaletare :1 ex
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane

Intr. Ser&or nr 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nul ‘i, str i nr sc. ap sector 4, sector4

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucuresti cu nr. 182953912602.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1956/27.02.2020, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în Cimitirul Metalurgiei, in
perimetrul Iocului de veci nr. I din Fig, aflat în concesiunea dânsului, conform Actului de
concesiune nr după veriFicarea efectuată pe teren, in data de 04.03.2020, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) ® 6Ocm, h 12m, situat in perimetrul Iocuiui de veci nr. din Fig.
(spatele cwcii) — prin amplasament impiedică efectuarea unei Iucrări funerare sau o eventua!ă
inhu mare;

Lucrarea de defńsare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija administratorului Iegal aI
terenuiui pe care se află arborele (A.C.C.U), conform H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, evacuindu-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţHlor
funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pămănt, cu
circumfednţa trunchiului de 20-28 cm şi înăiţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în
Cimitirul BeIIu-Şerban Vodă, in perimetrul Cimitirului Metalurgiei sau in alte unităţi aflate in
administrarea ACCU, în perioada optimă din primăvara sau toamna anului 2020.

La Finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificărh in teren a
plantărilor în compensare cu obligativitatea menţionărfl cimitirului unde s-au efectuat plantările, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defflşare: 1 ex. în peńmetml iocului de veci
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

cĂ T R E,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-duĺ Metalurgieŕ nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $iinţă:
D-na sect. 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 4643(19.02.2020, înregistrată Ia Primăria MunicipiuIui Bucureti cu nr.
1829569/26.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1959/27.02.2020, prin care solicitaU ca urmare a
cererii d-nei domiciliată în str. Anton Bacalbasa nr. 14, bi. 63bis, sc. 2, ap. 16, sector 4,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (oţet bitulpinal) situat pe
domeniul public Ia Iimita cu gardul proprietăţii petentei din str. Soldat Ionescu Florea nr. 22, sector 4,
după verificarea efectuată pe teren, in data de 28.02.2020, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăriie
ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Domeniu public platbandă Str. Soldat Ionescu Florea nr. 22:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, m vederea înlăturărh riscului de desprindere
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) SOcm, h 12m, bitulpinal, viabil, fără semne de declin biologic,
situat Iângă Iimita de hotar/gardul din plasă de sârmă aI imobilului nr. 22 din str. Soldat Ionescu Florea

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se af]ă arborele -

Primăria sectowlui 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a iucrărilor, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeńene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 1 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. ¶ UtSb4IZU5Q1tfl4fJIbWS; 1 Í61ZUW11bU4) 1) L2.O%O

CĂ TRE
Primăria Sectorului 4 - Direcfia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni
B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre tiintă
S.C.! S.R.L.
Stri
E-mail: c
D-nul F - împuternicit
E-mafl:

(Aĺiniament stradaĺ SpIaiuI Unirii nr. sector 4)

Referitor Ia adresa S.C. S 3 S.R.L. înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr.1830864/28.02.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr 2050/02.03.2020, prin care
revine cu Protocolul de plantare nr. 9860/28.02.2020, solicitat prin adresa Direcţiei de Mediu nr.
1814735/608 (1781208/11504), in vederea emiterii avizului de defrisare a unui arbore situat pe
domeniui public în dreptul imobilului din Splaiul Unirii nr đ°-fl. sector 4, arbore care împiedică
accesul in garajul de Ia subsolul c)ădirfl din Splaiul Unirii nr. sector 4, realizat în baza
Certif,r.atiihu de Urbanism nr. din 14.11.2017 i Autorizaţiei de construire nr.

!0.08.2018 cu planurile anexă vizate spre neschimbare, vă comunicăm următoarele:

1. Ca urmare a analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere
- Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.
- Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr..
- Certificat de Urbanism nr /14.112017 cu planurile anexă;
- Clasarea Notificării nr. L12.2017 emisă de APMB;
- Autorizaţia de construire nr. 4 Ş20082018 cu planurile anexă vizate spre

neschimbare ale parcării din subsolul clădirü
- Avizul Brigăzii de Poliţie Rutieră nr. 6.08.2016
- Planurile anexă la Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie vizate spre neschimbare;
- Punctul de vedere aI APMB exprimat prin adresa nr 02.2020 referitor •Ia

defriarea unui tei situat in aliniamentul stradal din Splaiul Unirii nr. ‚ sector 4"
- Memoriu justificativ in susţinerea solicitărh de defriare
- A Protonolului pentru plantare în compensare nr. 2.2020, încheiat între SC.

;.R.L. ş Primăria Sectorului 4;
- Împuternicire pentru d-nul
- Foto arbore;

2. A verificărilor efectuate pe teren în data de 18.10.2019;

3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţhlor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB
nr 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de

Bd. Regina Ehsabeta nr 47. cod poştal 050013, sedor 5. Buôjreşb, Rcnăn
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aliniament si H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, se avizează:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor i mutareaĺcrearea alveolei în dreptul aceluiaęi

imobil (Splaiul Unirii nr. sector 4), asfel ?ncât să fie permis accesul auto în garajul de Ia

subsol aI noii clădiri, pe cheltuiala solicitantului avizului de defriare:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 45-5Ocm, h cca. lOm care prin amplasament impiedică accesul

autoturismelor În parcarea auto de Ia subsolul clădińi
Lucrarea de defrişare cu extragerea rădăcinflor se va executa prin gra administratoruĺui iegal

a/ lerenului pe care se află arborele, Primăria Sedoruiui 4, pe cheltuiala sohcitantuiui avizuiui de

defriare, &C. S.R.L., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiłe de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţülor din jur şi a

reţelelor aeriene.
Menţionăm că administratorul Iegal aI terenului pe care se află arborele este răspunzător

de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executărü Iucrărilor şi

de respectarea prevederilor avizuluŕ şi a tehnologülor de specialitate privind execuţia defńşării, în

caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin, 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în compensarea

arbarelui avizat pentru defrişare, S.C. S.R.L, are obligaţia plantării a 6 ex.

arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm măsurată Ia înălţimea

de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarufui corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în

perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020 si crearealamenajarea unei noi alveole

în dreptul aceluiaęi imobil din Splaiul Unirii nr. sector 4, în vederea plantării unui alt

arbore aparţinând speciei predominante din aliniament i alte 5 ex. pe os. Giurgiului conform

Protocolului de plantare nr. j2.2020 incheiat cu Primăria sectorului 4-Direcţia

Gospodărire Locală.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conL art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, S.C. ; S.R.L./Primăria sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală, au

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

în compensare precum i a creării/amenajărü noii alveole stradale din dreptul imobilului din Splaiul

Unirii nr. 80-82, cu menţionarea exactă a Iocaţiilor unde au fost efectuate plantările În compensare

(specificarea nr. postal de pe os. Giurgiu!ui unde s-au plantat cele 5 ex de arbori), In caz contrar

se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.Totodată aveţi obligaţia de a transmite

Direcţiei de Mediu o copie a Procesului verbal de plantare încheiat între S.C. I

S.R.L, i Primăria sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală/S.C.ADP 4 S.A.
Prezentul aviz are termen de valabititate 2 ani de la data emíterii
Defťişare: 1 ex. arbore situat pe ĺinia accesuĺui auto
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1833047/2300/ V 1. APR 2020

CĂ TRE
COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCURESTI

Sediu social : Str. C-tin Rădulescu Motru nr. 18, camerele 1.şi 2, sector 4
Adresă de corespondenţă:

Str Cavafü Vechi nr 15, sector 3
E-maU: office@cmteb.ro

Domnul IIie Matei — Şef Secţie sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12392/17.02.2020, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1833047/05.03.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2300/06.032020, prin care solicitaţi
emiterea unui nou aviz de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe
spaţiile verzi administrate de către RADET, pe raza sectorului 4 (excepţie făcând Iocaţia
din str. Olimpului nr. 84 — SIRT i punct termic Olimpului) vă facem cunoscut următoarele

- Având în vedere situaţia de Ia data prezentei (declararea stării de urgenţă pentru
măsurile împotriva COVID 19), ne aflăm în imposibilitatea unei noi verificări pe
teren în cele 37 Iocaţii ale punctelor termice de pe raza sectorului 4;

- Există o inventariere a materialului dendrologic ce necesită intervenţii, material
inventariat pe fiecare Iocaţie/punct termic pe raza sectorului 4, în baza solicitărh
anterioare a RADET, în baza căreia Direcţia de Mediu a emis avizul nr.
12343/1582758/4/05.01.2018;

- Având în vedere situaţia Ia data prezentei, vă facem cunoscut că în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, reavizăm Iucrările menţionate în avizul nr. 12343/1582758/4/05.01.2018
după cum urmează;

Toaletare:
1. Sediul ST Sector 4 Berceni:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 4 ex. Acer negundo (arţar) ® 35-SOcm, h 9-13m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 4Ocm, h lOm
- 1 ex. Malus sp. (măr) e 35cm, h Sm, înclinat Ia 15° spre clădire
Reducerea cu 1/3 a înălţimii coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de producere a pagubelor materiale frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- lex. Thuja sp. (tuia) e 3Ocm, h 7m, afectat pe trunchi înclinat la 25° abil
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Reducerea cu 1/2 a volumului /înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni1 cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de producere a pagubelor
materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului
specie, înălţimea considerabilă Ia exemplarele plop) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a
se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 5 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 45-6Ocm, h 20-22m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 5Ocm, h 12m, înclinat Ia 200 spre clădire
Reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor orientate spre carosabil, în

vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 25cm, h 7m
- 9 ex. Thuja sp. (tuia) e 15-3Ocm, h 5-8m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 2Ocm, h 5m

Total: 14 ex. arbori şi 1O ex. arbuşti

2. P. T. 2 Giurgiu, Şos. Giurgiului nr. 67-77:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 8 ex. Acer negundo (arţar) e 25-35cm, h 9-12m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 30-35m, h 9-12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 45m, h 13m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h 12m

Totai: 13 ex.

3. P. T. 3 Zona II Aleea Covasna nr. 6 bis:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 4 ex. Acer negundo (arţar) e 30-35cm, h 9-1 Om
- 2 ex. Morus sp. (dud) e 3Ocm, h 9m înclinate la 15° spre clădire
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 45m, h 12m, multitulpinal
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada clădiri, a

celor orientate spre carosabil/ a celor pendule (după caz), în vederea eliminărU riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 2Ocm, h 5m
- 1 ex. Prunus avium (cireş) O 45cm, h 12m

Total: 9 ex.

4. P. T, 4 Zona II Aleea Dorohoi nr. 3:
Degajare faţadă clădire, reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari

dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere
a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a
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ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile,( având in vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a
Iemnului specie, înălţimea considerabiiă Ia exempiarele plop) şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia:

- 14 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 40-7Ocm, h 17-18m
- 2 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) e 30-4Ocm, h 1O-llm
- 4 ex. Tilia sp. (tei) e 30-45cm, h 1O-14m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 30m, h lOm

Total : 21 ex.

5. P. T. 2 Zona V. str. Izvorul CrişuIui nr. 2:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echiiíbrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidenteIor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 1 ex. Robinia sp. (saicâm) e 40m, h lOm
Reducerea cu 1/3 a volumuiui coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de producere a pagubelor materiaie frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabiie şi eliminarea ramuriior uscate Ia:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 3Ocm, h 8m, înclinat ia 300 spre carosabil
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 30m, h Bm
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil, în

vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu apiicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 2ex. Catalpa sp. (catalpa) e 25-30m, h 7m
Total: Sex.

6. P. T. 3 Zona V. str. Izvorul CrişuIui nr. 1:
Reducerea cu 1/3 a voiumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscuIui de producere a pagubeior materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior ia condiţii
meteo nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului specie,
înălţimea considerabilă Ia exemplarele piop) şi eliminarea ramuriior uscate, fără a se
elimina cele tinere de Ia baza acestora (primui etaj de şarpante) ia:

- 5 ex. Populus canadensis (plop canadian) ® 45-6Ocm, h 1 8-20m
- 1 ex. Salix sp. (saicie) e 45-6Ocm, h 18-20m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 12m

Total: 7ex.

7. P.T. 2 Vifornita. str. Straia nr. 12:
Reducerea cu 1/3 a voiumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de producere a pagubelor materiale frângere şi prăbuşire a ramuriiorJiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia 4ĄCŁJ,.

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 6Ocm, h 12m ‚Ş ‘)
2

8. P. T. 4 Vifornita, str. Drumul Găzarului nr 38: ‚ JReducerea cu 1/3 a voiumului coronamentelor de mari dimensiuni, aiRöajea
Iucrărilor de echiiibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubeior1i9łriaIe
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii
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meteo nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului specie,
înălţimea considerabilă Ia exemplarele plop) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 60-BOcm, h 18-20m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Ocm, h lOm, înclinat Ia 200 spre carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu apflcarea

iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eiiminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 4 ex. Acer negundo (arţar) O 30-35cm, h 9-11 m
Total: 7ex.

9. P5. 6 Vifornita. Aleea Gornesti nr. 10:
Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eiiminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 40-45cm, h 13m, dezechilibrate spre carosabil
- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 4Ocm, h 12m

Total: 3ex.

10. P5. Curcani, Str. Lamotesti nr. 1:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteior de mari dimensiuni, cu apiicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubeior materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii
meteo nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului specie,
înălţimea considerabilă Ia exemplarul plop) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
eiimina cele tinere de ia baza acestora (primui etaj de şarpante) ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 5Ocm, h 14m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) e 35cm, h 12-13m

Total : 3ex.

11. P. T. DeaIuI Cernei. Aleea Cetatea Veche nr. 2:
Reducerea cu 1/3 a voiumului coronamentelor de mari dimensiuni1 cu apiicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii
meteo nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului specie,
înălţimea considerabilă Ia exemplarele plop) şi eliminarea ramuriior uscate, fără a se
elimina cele tinere de ia baza acestora (primui etaj de şarpante) ia:

- 4 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 50-YQcm, h 17-lBm
- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 3Ocm, h Bm
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate Ia

- 1 ex. Malus sp. (măr) e 3Ocm, h 8m, cu scorbură pe trunchi
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h Bm înclinat Ia 35° spre carosabii

Totai: 7ex.
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12. P. T. Uniceni, Aleea Slătioara nr. 5:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu apUcarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eiiminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidenteior umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului specie,
înălţimea considerabiiă) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 4 ex. Populus canadensis (plop canadian) ® 50-7Ocm, h 15m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrăriior de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubeior materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 4Ocm, h lOm, dezechilibrate spre carosabii
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 40m, h 12m

Total: 6 ex.

13. P.T. Luică, Aleea Ucea nr. 12:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 3Ocm, h lOm înclinat Ia 200 spre carosabiI

14. P.T. 6 Zona ĐI ‚ Str. RâuI Mara nr. 8:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eIiminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se eIimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) ia

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 45cm, h 14m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) ® 45cm, h 13m
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 45cm, h 13m
- 3 ex. Acer negundo (arţar) e 40-6Ocm, h 13-14m

Total:6ex.

15. P.T. 5 Zona 11, Str. Vatra Domei nr. 3:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 3Ocm, h 13m
- 3 ex. Thuja sp. (tuia) e 20-3Qcm, h 5-8m, dezechilibrate spre clădire
- 3 ex. Acer negundo (arţar) O 30-4Ocm, h 12-13m, (2 ex. dezechilibrate spre

clăd ire)
- 4ex. Robinia sp. (salcâm) e 4Ocm, h 13m dezechilibrate spre caro iI/clădire
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare I
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 35cm, h 8m 3
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Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcare, în
vederea eliminărfl riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) ć3 4Ocm, h Bm
Total: 1O arbori şi 3 ex.arbuşti

16. P. T. Metalurgiei, B-dul Alexandru Obregia nr. 6:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni1 cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) e 40-5Ocm, h 12-14m, (1 ex.dezechilibrat spre
parcarea auto)

- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) e 4Ocm, h 13m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 40m, h 13m

Totai: 5 ex.

17. P. T. 9 Brâncoveanu, Str. Secuilor nr. 17:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 3 ex. Acer negundo (arţar) e 30-4Ocm, h 12-13m, cu degajare faţadă clădire
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate Ia

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 3Ocm, h 7m, înclinat Ia 200 spre parcarea auto
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h 12m, înclinat Ia 200 spre parcarea auto

Total : 5 ex.

18. P. T. 8 Brâncoveanu, Str. BăIti(a nr 9:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia:

- 2 ex. Morus sp. (dud) e 40-45cm, b 1O-12m cu degajarefaţadă clădire
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 45cm, h 14m
- 5 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 25-3Ocm, h 6-9m cu degajare faţadă clădire

Total: 8 ex.

19. P. T. 3 Nitu Vasile, Aleea Urucu Adrian nr. 4:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni1 cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
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meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 9 ex. Acer negundo (arţar) O 30-35cm, h 9-14m (1 ex. bitulpinal) înclinate 253O0
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h 8m, din care s-a prăbuşit o şarpantă

Total: 10 ex.

20. P. T. 1 Zona 1, Aleea Terasei nr 6 bis:
Reducerea cu 1i3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului specie,
înălţimea considerabilă Ia exemplarul plop) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O QOcm, 1, 18m
- 3 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O 3Ocm, h 9m înclinate 25° spre carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubeior materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului specie,
înălţimea considerabilă Ia exemplarul plop) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h 13m
- 2 ex. Thuja sp. (tuia) O 1 5-3Qcm, h 7m pe ntru degajare faţadă clădire

Total: 5 ex arbori + 2ex. arbuşti

21. P.T. 1 Zona 1!, Aleea Covasna nr 21:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului specie,
înălţimea considerabilă) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 12 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 40-9Ocm, h 18-20m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) la;

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 35- 45cm, h 13-17m, (1 ex. bitulpinal)
Total: 14 ex.

22. P. T. 3 Zona 1. Aleea Ornamentului nr. 8bis:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 5 ex. Tilia sp. (tei) 040-4Scm, h 13-14m
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45cm, h 13-14m, dezechilibr

clădire/parcare
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- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-35m, h 13m
Totai: 1O ex.

23. P1. 2 Zona 1, Aleea Străduintei nr. 8bis:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărü, a eliminării

riscului de producere a pagubeior materiaie sau accidentelor umane prin desprindere,

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor

uscate Ia
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h Bm

24. P3. 2 Lânăriei, Str. Lânăflei nr. 16:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale

sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza

acestora (primul etaj de şarpante) Ia
- 1O ex. Ailanthus sp. (fa)s oţetar) O 30-35m, h 12-13m (spate PT)
- 1 ex. Morus sp. (dud) S 45m, h 1 3m, dezechilibrat spre clădire

Total: 11 ex.

25. 1'. T. 2 Oltenita. Sos. Oltenitei nr 55:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminărfl riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ce!e tinere de Ia baza acestora (primul etaj
de şarpante) Ia

- 3 ex. Acer negundo (arţar) e 30-35cm, h 9-lQm, înclinate Ia 15° spre carosabil
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de producere a pagubelor materiale

sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului specie,
înălţimea considerabilă) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45-SOcm, h 14m
Total: 5 ex.

26. P. T. 1 Berceni OIteni(a, str. Ciochina nr. 2:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare

în vederea eliminării riscului de producere a pagubeior materiale sau accidenteior umane
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj
de şarpante) Ia

- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-50m, h 12-14m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 45m, h 13m

Totai: 6 ex.

27. P. T. 2 Berceni Oltenita, str. Gârnitei nr. 4:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile şi
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eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj
de şarpante) Ia

- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 35-45m, h 13-14m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) S 45cm, h 13m
- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) O 35cm, h lQm

Totai: 6 ex.

28. P. T. 4 Berceni Oltenita, str Otelafllor nr. 11:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj
de şarpante) Ia

- 2 ex. Acer negundo (arţar) e 45-5Ocm, h 12m (lex. bitulpinal)
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 45m, h 13m

Total: 3 ex.

29. P. T. 5 Berceni Oltenita, str. Samoilă Dumitru nr. 9:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminărU riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj
de şarpante) Ia

- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 30-35cm, h 1 1-12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 3Ocm, h 9m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 3Ocm, h 9m

Total: 6 ex.

30. P. T. 6 Berceni OItenita, str. Căltunasi nr. 4:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj
de şarpante) Ia

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 45cm, h 12m

31. P.T. 7 Bercenî Oltenita, str. $oldanului nr. 4:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj
de şarpante) Ia :

- 1 ex. Ailanthus sp. (fa)s oţetar) e 40m, h 12m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) S 30-45cm, h 12-14m S
- 1 ex. Morus sp. (dud) ® 25cm, h 9m

Total 4 ex.

32. P. T. 1 Oltenita Nord. str. Cercetătorilor nr. 5:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
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prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elímina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj
de şarpante) Ia

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 35cm, h 9m dezechilibrat spre PT
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 45cm, h llm, bitulpinal, dezechilibrat spre parcare
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35-45m, h 12-13m
- 7 ex. Acer negundo (arţar) e 30-OOcm, h 8-14m (lex. dezechilibrat spre parcare)
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, vederea echilibrării, a eliminărh

riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Ocm, h Bm, înclinat Ia 35°
Total: 12 ex.

33. P. T. Sabaoani, Aleea Moidovita nr 2:
Reducerea cu 1/4 a volumuluiňnălţimii coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare în vederea eliminărfl riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante) Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 50-55cm, h 13-17m
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) ® 5Ocm, h 13m

TotaI: 3 ex.

34. P. T. Moldovita, Aleea Moldovita nr l9bis:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
prin desprindere, frángere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj
de şarpante) Ia

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 5Ocm, h 12m cu degajare faţadă PT

35. P. T. Dumitru Petrescu, Aieea Tomeşti nr. 9:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj
de şarpante) Ia

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 40m, h 13m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-35cm, h 8m, înclinate Ia 25°
- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 3Ocm, h 9m

Totai :4 ex.

37. Bucur, Str Bucur nr. 14:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminărü riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
prin desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj
de şarpante) Ia

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35-45m, h 11-14m
Total: 3 ex.
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38. Mărăşesti, B-dul Dimitrie Cantemir nr 6:
Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentelor, cu aplicarea iucrăriior de echiiibrareîn vederea eliminării riscului de producere a pagubeior materiale sau accidentelor umaneprin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie şieiiminarea ramurilor uscate, fără a se eiimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etajde şarpante) ia:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 30-35m, h 9-lOm
- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 4Ocm, h 1Dm, înciinat Ia 15°
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramuriior penduie, în vederea eliminăriiriscuiui de frângere şi prăbuşire a acestora Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicareaIucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eiiminarea ramurilor uscate ia:
- 1 ex. Ceitis sp. (sâmbovină) ® 35cm, h 8m

Total: 5 ex

Total arbori şi arbuşti în cele 37 Iocaţii : 241 ex. arbofl + lSex. arbu$1
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 IaH.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuiMunicipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)pentru a nu fi afectat echiiibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscateşi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietaruluisau administratoruiui Iegai aI terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masaIemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelorsau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor dinvecinătate.
Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător desupravegherea execuţiei iucrăriior, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zonaoperaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, încaz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr.304/2009.
Menţionăm că în acest context vă revine obligaţia efecturării Iucrăriior susmenţionate în ceI mai scurt timp, având în vedere că în decursul celor doi ani de când aufost avizate Iucrările să mai fi apărut modificări în starea de viabiiitate/deciin

biologicňnclinare, stare care ar putea duce punctual pe iocaţii Ia alte intervenţii încoronamentul arborilor sau chiar să se impună defrisarea unora dintre acetia.r
Astfel vă solicităm să reveniţi cu o nouă adresă, dacă este cazul, punctual, peiocaţie, cu numărul de arbori/iocalizarea acestora care necesită alte intervenţii decât celeavizate sau necesită defriare (pentru cei care necesită defriare eva(uarea corectă astării de vegetaţie (declin bioiogic/uscare) se va face după pornirea în vegetaţie amaterialuiui dendroiogic)
Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare —în cele 39 Iocaţii : 241 ex. arbori + lSex. arbuşti

Direc!9rsxecutiv
Sim POPA

¶; Intocm,tjjşp4 Tudora
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i APR 202u

CĂ TRE,

E-mań..

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primărŕa Municipiului Bucureti cu nr. 1833289/06.03.2020 i
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2336109.03.2020, prin care solicitaţi emiterea avizuiui de speciaľtate pentru
intervenţia asupra unui arbore (tei) situat în curtea imobilului dvs. din str. Fraţii Făgărăanu nr. 54, sector 4,
(pentru care aţi omis să faceţi dovada calităţii de proprietar) după veriflcarea efectuată pe teren1 in data de
10.032020, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările si completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl str. Fraţii Făgărăşanu nr. 54:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea inlăturării riscului de
desprindere frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile pe proprietatea vecină sau in
domeniul public, cu degajarea reţelei de cabluri aeriene, aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h 13m, situat Iateral stânga poartă acces auto, Ia Iimita cu gardul
dinspre imobilul nr 56 A, aI cărui coronament este dezvoltat parţial pe proprietatea vecină - risc de
desprindere i prăbuire a ramurilor în timpul fenomenelor meteorologice nefavorabile

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 prívind Normele de protecţie a spaţűlor verzi de pe teritoriut Municipiului Bucure$i, in perioada de
repaus vegetaüv a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminăńi
ramurilor uscate i frănte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arboreie, cu fîrmă specíalizatălacreditată in astfel de Iucrări, cu
marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţHlor din jur1 a
reţelelor aeriene i a autoturismelor de pe carosabil.

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

Totodată vă facem cunoscut că având in vedere prevederile Decretului PreedinteIui Romăniei nr
195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul Romăniei cât si dispoziţia de Primar General
nr. 589/17.03.2020 privind modificarea Dispoziţiei Primarului General nr 569/10.03.2020 privind stabilirea de
măsuri în vederea Iimitării riscului de contaminare cu COVID-19 ŕ a Dispoziţiei Primarului General
nr572/12.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea Iimitării riscului de contaminare cu Coronavirus
SARS-COV-2, vă informăm faptul că activitatea reprezentanUlor Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucuresti, in ceea ce prive$e eliberarea avizelor de specialitate/soluţionarea petiţiilor se
realizează conform măsurilor instituite în cadwl situaţiei de urgenţă."

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

SimoüJ.Maiiana POť
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1)1. APR 2üÜ

CĂ TRE,
Primăria Sec torului 4

Direcţia Gospodărire Locală
SeMciul Monitodzare i Control Spaţii Veni

B-du! Metelurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- D-nul
- Asociaţia de proprietari bloc EF2Z str StupUor nr 10, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 2559/04.03.2020, ínregistrată la Primăria Municipiului Bucureti cu nr1834182/10.03.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 2436/12.03.2020, prin care sohcitaţi ca urmare a sesizărfl d-Iuiemiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore “l ex arţar 25m, hlOm, inclinat 20 spre aleea pietonaiă, în declin biologic avansat si având ciuperci saprofite i scorbură Ia bază,tîind situat ín spaţiul verde din lateral stánga spate a bI. EF22 din str. Stupilor nr. 10", sector 4, conform fotoanexat, in conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanulIocalităţilor, cu modificările i campletările ulterioare i HCG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie aspaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Detriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral stânga spate bI. EF 22:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e25cm, Ii lOm, inchnat Ia 20'cu ciuperci saprofite i scorbură Ia baza trunchiuiui —risc de dezrădăcinare şi prăbuire
Lucrarea de defrisare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedoriteş crearea condiţiilor necesare plantărh de material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuănduse masa Iemnoasă pentw a nu b)oca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor.Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrăriior,privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor ş a persoanelor in zona operaţiunilor, ín cazcontrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 6 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui in declin biologic avizat pentrudefriare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbod tineri cu balot de pământ, cucircumferinţa trunchiului de 20-28 cm i inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie in spaţiul verdeaferent blocului EF22, de la adresa sus menţionată in perioada optimă din primăvara - toamna anului 2020.r
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr 304/2009, aveţiobligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării în teren, in caz contrar se voraplica sancţiuni conf. art. 4 din aceIai act normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să Tl afieze, in copie, Ia avizierul bloculuisau într-un Ioc vizibil, pentru intiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriare — 1 ex. in declin biologic avansat

DIRV%OR EXECĹÄj<V
Sim -g IOŞOt
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direqia de Mediu

Nr. 1836503/2700/

49 MAI. 2020

cA T R E.
Primdria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Ii : - Domnul
• Asocia}ia de proprietari bl. 31, Str. Urucu Adrian nr. 2, scara C, sector 4

(

Referitor la adresa domnului _ i, transmisa prin e-mail, Tnreglstrata la Primaria
Municipiului Bucure9ti cu nr. 1836503/01.04.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 2700/02.04.2020,
prin care solicita emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra unor arbori uscati
situati pe spajiul verde aferent blocului 31 din str. Urucu Adrian nr. 2, sector 4. dupa verificarea
efectuata pe teren Tn data de 11.05.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiitor veni din intravilanul localitalilor, cu modificarile ei
completarile ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea $i Tntrejinerea alveolelor stradale
din cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a
spatiilor veai de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridicinilor 9i obligativitatea men+inerii alveolei din parcare:
Alveoli parcare fag bloc (intre locurile 16-17):
Spajiul verde fata bloc lateral stanga scara C :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 40m, h 11m, uscat 100%
Spajiul verde fa$ bloc lateral stanga acces scara C:

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 20m, h 10m, uscat 100%, lipsit de scoarla pe trunchi
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 98 crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscati avizati pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 2ex. arbori t}neri cu balot de pamant,
cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de
specie pe spajiul verde aferent blocului dupa extragerea radacinilor, in perioada optima din
toamna anului 2020, unul dintre exemplare fiind plantat obligatoriu Tn alveola unde se va defrtsa
arborele uscat

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveji obliga jia de a anun ja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn
teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

in ceea ce prive9te aplicarea lucrarilor de Tntretinere la arborele/arborii situati Tn
vecinatatea parcarii auto ('in special pentru arborele situat Tn vecinatatea locului de parcare nr. 22
la care face referire petentul) precum 9i la ceilalji arbori din spatiul verde aferent blocului 31, din

(
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Aleea Urucu Adrian nr. 2, care necesita lucrari de echilibrare/regenerare/formare asupra
coronamentelor acestora, va comunicam urmatoarele

1) luand Tn considerare calitatea institutlei dvs. de administrator al spatiilor vent
potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al
Sectorului 1-6 9i obligajiile ce va revin privind: protecjia 9i conservarea spatiilor verzi; regenerarea,
extinderea, ameliorarea compozi+iei 9i a calitalii spajiilor verzi; elaborarea 9i aplicarea unui
complex de masuri privind aducerea 9i menjinerea spajiilor verzi Tn starea corespunzatoare
func+iilor tor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor;

2) +inand cont de faptul ca Tn perioada de vegeta+ie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de Tntrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excep jie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frangere ca urmare a condijiilor meteorologice extreme) la materialul
dendrologic pornit Tn vegeta Tie, in perioada de vara 2020 (de vegetatie) se permite aplicarea
lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria
Municipiului Bucure9ti (PMB) - Directia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spajiilor veui
publice situate pe raza Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de
eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor afla fi pe spa+iile
verzi administrate, fara a fi necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate,
adresata Direcjiei de Mlediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au postbilitatea de a realiza interventiile asupra
vegetatiei Tn mod planificat §i organizat, in functie de necesitatile identificate de ace§tia si de
cetajeni, asociajii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure Tntrejinerea corespunzatoare a (
vegeta+iei cu mentinerea starii de viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor prin realizarea unor intewen Iii
profesionale, cu echipamente 9i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic 91 tipului
de interventie.

3) Totodata, in situa+ia in care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi aplicate Tn
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obligatia de a !ine
cont de prevederile aliniatului V – Gestionarea solicitarilor de Toaletare preluand, rejinand,
analizand, centralizand 9i prioritizand solicitarile Tnregistrate Tn cadrul institu+iei

Men+ionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor conditiilor stabilite Tn
inscrisurile acesteia

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilita Iii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveti responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petentilor, care
au ca obiect soticitarea de intewenjii asupra materialului dendrologic aflat pe spatiile verzi
domeniu pubIIc pe care le detineji in administrare 9i de a le solutiona prin verificarea, evaluarea
materialului dendrologic 9i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea
lucrarilor de Tntrejinere/formare sau regenerare Tn funcjie de situatie 9i de perioadele de vegetatie
specifice acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului {
Bucure9ti nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru materialul dendrologic din
spatiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucure9ti, avand Tn vedere faptul ca adresa
cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera gestionarea 9i organizarea lucrarilor de
intrejinere a materialului dendrologic aflat pe spa{iile verzi publice de pe raza Municipiului
BucurestiI

In sltua jia in care, pe spatiile verzi aflate Tn administrarea institutiei dvs. constataji material
dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
saprofite 9t/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV
din adresa cu caracter de aviz general (nr. 3045/1 5.04.2020) pentru lucrari de Tntrejinere a
materialului dendrologic pentru perioada de vegetajie, prin marcarea, in funcjie de situajie, a
arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro9ie daca sunt uscati Tn properjie de 80% -
100%, sau cu vopsea verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar informajiile privind starea 9i
dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora in teren. etc.. se vor centraliza si
transmite catre Direcjia de Mediu Tnso Ute de fotografii relevante - parafate, conform specificajiilor.

Menjionam faptul ca in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executa lucriri de
defri9are a arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.
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Conform celor mentionate mai sus va rugam sa dispune{i analizarea, verificarea 9i luarea
masurilor ce se impun pentru solujionarea corespunzatoare a situajiei semnatate de petent, in
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa He comunicate atat petentului, cat 9i serviciului
de specialitate din cadrul Directiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiet lucrarilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execu+ie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sanc+iuni conform art. 6,
pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a
spatiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Asociatia de proprietari are obliga IIa, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiintarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 2 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
n MIHi\ILESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1836212/2732/
1 g. MAL 232@

c j r R E.
D=nuI I

Str. Principatele Unite nr. sector 4

Spre §tiin fi :
Primaria Sectorului 4 - Direc fia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Veni
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor ta adresa dvs. transmisa de catre Prtmaria sectorului 4 cu nr. 13179/13.03.2020,
inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1836212/31.03.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr.
2732/02,04.2020 prin care solicitati, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore
situat Tn curtea imobilului din Str. Principatele Unite nr. $ector 4 (pentru care aji omis sa faceji dovada
calitatii de proprietar), arbore care a Tnceput sa va afecteze acoperi§ul, dupa verificarea efectuata pe teren,
in data de 13.05.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile utterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prlvind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Toaletare :
Curte imobil str. Principatele Unite nr.

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea degajarii acoperi9ului
imobilului de la nr.' , 9i cel de la nr. a Tnlaturarii riscului de producere a pagubelor materiale ce s-ar
putea produce prin desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile cu aplicarea
lucrarilor de echilibrare ;i eliminarea ramurilor uscate la

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals otetar) a cca 50cm. h cca 14m
Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 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 perioada de
repaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biotogic al acestuia (cu excep jia eliminarii
ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a anului), prin grija
proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se afla arborele, cu acordul proprietarilor imobilului
nr. \ (in cazul in care sunt mai mulji proprietari Tn imobil), evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur, a
rejelelor aeriene 9i a autoturismelor de pe carosabil

Precizam ca proprietarul/administratorul legal al terenului pe care se afla arborele, este raspunzator
de supravegherea execujiei lucrarilor, siguranta bunurilor 9i a persoanelor in zona de executie a lucrarilor,
respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor. in caz contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Avand in vedere ca aceasta adresa po9tala este situata Tn Zona protejati nr. 79 - Mitropolie,
prezentul aviz este valabil Tnso Iit de punctul de vedere al Ministerului Culturii referitor la prevederile Legii nr.
422/201 1 privind protejarea monumentelor istorice, daca este cazul

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare – 1 ex.

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAILESCU

Tntocmit: Exp. Tudora BUILA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1836914/2806/
49 MAI. 2021,

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc fia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ :
E-mail :

a, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 15799/30.03.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucurestt cu nr,
1836914/03.04.2020 si la Direc jia de Mediu cu nr. 2806/08.04.2020, prin care solicitati ca urmare a cererii d-
nei din str. Drumul Binelui nr. , sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra unui arbore (salcie) aflat Tn declin biologic avansat, situat in aliniamentul B-dului
Metalurgiei intersec;ie cu Drumul Binelui, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de
11.05.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare, HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea 9i
Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Aliniament stradal B-duI Metalurgiei intersecjie cu Drumul Binelui:
Defri9are cu extragerea radacinilor :

- 1 ex. Salix sp. (salcie) a 45-50cm, h cca. 8m – prezinta scorbura deschisa la baza trunchiului cu
cilindrul central putred 9i lipsa par{iala a acestuia pe unele por+iuni de trunchi – risc mare de prabusire

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur/autovehiculelor de pe
carosabil

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor §i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui
aflat Tn declin biologic avansat, avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M,B. nr, 304/2009, aveji obliga jia
plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime
corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie in platbanda plantatiei de aliniament din B-duI Metalurgiei,
in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de ptantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ave Ii
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are - 1 ex. in declin biologic avansat

r
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N r • 1 8 3 7 3 5 1 / 2 8 6 9 ( 1 8 3 4 3 1 3 / 2 4 3 3 ) / t g B M A 1 H 2020

Citre:
UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI

D-nuI . 3zentant
E-mail : I

(str. Cuza Vodi nr. 143, sector 4)

Referitor la adresa dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1834313 din
10.03.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 2433/12.03.2020, completata cu documentul solicitat prin
adresa Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1837351/09.04.2020 9i la Direcjia de
Mediu cu nr. 2869/09.04.2020, in care solicitati defrisarea a doi arbori si toaletarea unui alt arbore
'’crescuti din aceea9i tulpina" situati Tn curtea institutiei din str. Cuza voda nr. 143, sector 4, dupa
verificarea efectuata pe teren, in data de 11.05.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Toaletare :
Arbori situaji in curte imobil str. Cuza Vod6 nr. 143 - lateral dreapta acces :

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, degajarea re+elei electrice stradale, in vederea
echilibrarii, a Tnlaturarii riscului de producere a pagubelor materiale rezultate in urma desprinderii,
frangerii 9i prabu9irii ramurilor Ia condi Iii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 120cm, h 14m, tritulpinal, viabil, dezechilibrat spre imobilul nr. 145
din str. Cuza voda, (afecteaza vizibil acoperi9ul acestui imobll) – prezinta o tulpina care se sprijina pe
cealalta tulpina, cu risc de prabu9ire a ramurilor pe acoperi9ul imobilului de la nr. 145 ;

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 45cm, h 12m, viabil, al carui coronament afecteaza vizibil rejeaua
electrica stradala – prezinta Tnceput de scorbura pe trunchi Ia TIIaljirnea de 4m

Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G,M.B
nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in
perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excep jia eliminarii ramurilor uscate §i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, cu
marcarea corespunzatoare a zonei de execu jie a lucrarilor, evacuandu-se masa lemnoasa pentru
a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarii
construc{iilor din jur, a rejelelor aeriene 9i a autoturismelor de pe carosabil.

Precizam ca proprietarul sau admtnistratorul legal al terenului este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona de executie a
lucrarilor, respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execujie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

(

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 3075/

4 9 MAt. 707 f:

cAT RE,
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

BiROUL TEHNIC
B-duI Regina Elisabeta nr. 16, sector 3

E-mail : afi@pmb.ro

Referitor la adresa dvs. nr. 17651/15.04.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti - Direcjia
de Mediu cu nr. 3075/16.04.2020, prin care solicitaji emiterea avizului de specialitate pentru interven jia
asupra a doi arbori situa ii in cuRile imobilelor din B-duI Mara9e9ti nr. 11, respectiv nr. 13, sector 4, Tntrucat
punerea in aplicare a lucrarilor din avizul nr. 2031/1608590/17.04.2018 emis anterior de catre Directia de
Mediu nu s-a putut realiza „din cauza modificarilor organizatorice" pe care institu+ia dvs. le-a suferit in acest
interval de Hmp, va facem cunoscut ca dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 11.05.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norrnele de protec{ie
a spajiilor verzi de pe teritoriul Munictpiului Bucure9ti. avizam:
Toaletare:
CuRe imobil B-duI Mara9e§ti nr. 11 .

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare Tn vederea
degajarii acoperi9ului ei fajadei cladirii de la nr. 11, a eliminarii riscului de desprindere, frangere $i prabu9ire
a ramurilor la condi iii meteo nefavorabile 9i eliminarea rarnurilor uscate, la :

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals ojetar) a 35cm, h 13m
CuRe imobil B-duI Mara§e9ti nr. 13

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, in vederea echilibrarii, a degajarii acoperi9ului 9i
fajadei cladirii de la nr. 11, (pe care le afecteaza vizibil) a eliminarii riscului de desprindere, frangere 9i
prabu9ire a ramurilor la condi iii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate, la :

- 1 ex. Acer negundo (aaar) a 40cm, h 11m, inclinat din coronament la 30'-35' spre cladirea din B-
duI Mara9e9ti nr. 11

Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excep jia elirninarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a anului), prin
grija proprietarului sau administratorului legal at terenului pe care se afla arborii (A.F.I.), evacuTndu-se masa
temnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorararii construcjiilor din jur 9i a rejelelor aeriene

Precizam ca proprietarul sau administratorul legal at terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarllor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, respectarea prevederilor
avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in Gaz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii 9i este valabil insotit de avizul
Mtnisterului Culturii, avand Tn vedere ca cele 2 imobile fac parte din Parcelarea Mara9e9ti - zone protejate
construite

Tn B-duI Mara§e§ti nr. 13)

r

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direqia de Mediu

Nr. 1837l86/2875 ; 3365/ tM
cA TR E.

Primiria Sectorului 4
Direc jia Gospodarire Locala

Serviciul Monitorizare 9i Control Spalii Veni
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et, 1, sector 4

Spre $tiin Ii : - Domnul .mail :
• Asocia ya de proprietari bl. gl, Str. Serg. Mayor vlCLor Popescu nr. 1, sector 4

Referitor la adresa domnului transmisa prin e-mail, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1837386/09.04.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 2875/09.04.2020 §i 3265/24.04.2020 prin
care solicita emiterea avizului de specialitate pentru intewen jia asupra unor arbori uscaji situaji pe spatiul
verde aferent blocului 91 din str. Serg. Maj Popescu Victor nr. 1, sector 4, dupa verificarea fectuata pe teren
in data de 1 1.05.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 91 H.C.G,M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizam
Defri9are cu extragerea ridacinilor :
Spa+iul verde fa$ bloc lateral stanga scara 1 :

- 1 ex. Sophora japonica (salcam japonez) a 25m, h 7m, uscat 100%
- 1 ex. Prunus cerasus (visin) a 15m, h 4m, uscat 100% uscat 100%, marcat cu ro9u pe trunchi
- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 35m, h 10m, uscat 100%
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop ptramidal) 045-50m, h 9m, lipsit de coronament, Tmbracat in

Hedera helix, uscat 100%
Spa guI verde spate bloc intre scara I qi 2.

- 1 ex. Acer sp. (ar{ar) a 30m, h 9m, Tnclinat 35' spre carosabil, uscat 80%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu btoca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sanctiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaji avizaji pentru defri9are, conform
H-C.G,M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 5ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie pe spatiul verde aferent
blocului sus menjionat, dupa extragerea radacinitor, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G,M.B, nr, 304/2009, aveji
obliga jta de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociatia de proprietari are obliga jia. ca dupa primirea avizului sa it afi9eze, in copie, la avizierul
blocutui sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor,

Prezentul aviz are termen dexaJabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri;are – 5 ex. uscat
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1832000/2172 ;1837036/2777;2778; 1840475/3587/ 27. MAI. 2020

cAT RE,
I) w /7 a1

Str.
E-mail ;

(

(

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr. 1832000/03.03.2020 98
la Direcjia de Mediu cu nr. 2172/04.03.2020, prin care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra unui "arbore (nuc) situat pe domeniu privat" Tn str. Sergent Nicolae Florescu nr./ /g,
sector 4 9i reveni li cu completare a documentatiei Tnregistrate la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
numerele 1837036/06.04.2020, 1840475/06.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu numerele 2777 din
06.04.2020, 2778/06.04.2020, 3587/06.05.2020, in care mai solicitati emiterea avizului de specialitate
pentru defri9area unui brad situat pe proprietatea dvs. Tntrucat impiedica efectuarea lucrarilor de
construire al unui imobil, va facem cunoscut ca dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de
13.05.2020), in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi
din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Toaletare :
Curte imobil str. Serg. Nicolae Florescu nr.

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea Tnlaturarii riscului
de desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile pe proprietatea din
vecinatate, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) a 40cm, h 11m, cu risc de desprindere 9i prabu9ire a ramurilor in timpul
fenomenelor meteorologice nefavorabile

Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in perioada
de repaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excep jia eliminarii
ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a anului), prin grija proprietarului
legal al terenului pe care se afla arborele, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de
acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur 9i a rejelelor
aerlene

Precizam ca proprietarul legal al terenutui este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor,
siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona de execu+ie a lucrarilor, respectarea prevederilor avizului 9i
a tehnologiei de execu jie a taierilor, in Gaz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

in ceea ce prive9te defri9area exemplarului brad care impiedica efectuarea lucrarilor de
construire al unui imobil, va facem cunoscut ca pentru emiterea avizului de speciatitate, in conformitate
cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, Anexa 3, pct. 3, este necesar sa completati documenta jia depusa cu
urmatoarele acte (in copie):

- Certificatul de urbanism cu planurile anexa scara 1:500 9i 1:2000 vizate spre neschlmbare;

(

(
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Extras de carte funciara ;
Actul administrativ al autoritalii competente pt protecjia mediului – APMB din Aleea Lacul
Morii nr. 1, sector 6, daca este stipulat in Certificatul de Urbanism;
Planul cu suprapunerea viitoarei construcjii peste situa+ia existenta, pe care este
marcat arborele pentru care solicitaji defri9area 9i legenda aferenta;
Autorizatia de construire cu planurile anexa vizate spre neschimbare;
PUZ/PUD 9i planurile anexa (daca au fost emise)
Regulamentul de urbanism aferent PUZ/PUD (daca au fost emise);
HCGMB/HCLS 1-6 pentru aprobare PUZ/PUD (daca au fost emise):
Planul de amenajare peisagistica aferent viitoarei construcjii, cu respectarea prevederilor

reglementarilor urbanistice care au stat la baza emiterii Certificatului de Urbanism;
Actele solicitate se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Bucure§ti din B-duI Regina

Elisabeta nr. 42, sector 5, in zilele de program cu publicul (luni, marIi: 830-1630, miercuri: 830-1830, joi,
vineri 830-1830, sau se pot transmite prin e-mail : relatiipublice@pmb.ro

in urma analizarii documentajlei, Direcjia de Mediu poate solicita prezentarea 9i a altor
documente necesare emiterii avizului

Prezentul aviz de toaletare are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare – 1 ex.

(

(
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Alexandru NICOLAE

(

(

22. MAI. 2020

Red: TB/4 ex./1 9.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http //www.pmb ro/institutil/primarla/dlrectll/dlrectla medlu/avize art>on in consultare/avize arboR in cansultpre php , pa data do

intocmit: Exp. Tudora BUIL;\

/@@
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. 3025 ; 1838742/3r 31 ;1838781/3163 ;1840089/3530 ; 27. MAI. 2020

cAT RE,
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLIcA

E-maII ;

Referitor la adresele dvs., 'inregistrate la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1838742/22.04.2020; 1838781/23.04.2020;1840089/04.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr.
3025/15.04.2020;3131/22.04.2020; 3163/23.04.2020; 3530/04.05.2020, pr in care solicitaji
emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra arborilor situaji pe terenul aferent
Institutului de Studii pentru Ordine Publica, din §os. Olteni jei nr. 158-160, sector 4, dupa
verificarea efectuata pe teren, in data de 13.05.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spatiilor veai din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare ei H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor veai de
pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim:
Spa+iul verde lateral dreapta acces institujie:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrarilor
de echilibrare Tn vederea eliminarii riscului de desprindere, frangere $i prabu9ire a ramurllor la
condi Iii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 13 ex Tilia sp. (tei) a 50-55cm, h 13-14m (11 ex. situate in aliniament de-a lungul aleii din
faIa cladirii principale 9i 2 ex. situate in vecinitate gardului dinspre §os. Oltenitei – la aceste
exemplare se vor reduce cu 1-1,5m ramurile pendule pentru vizibilitatea camerelor de luat vederi )

- 1 ex. Acer sp. (artar) a 30cm, h 12m
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, in vederea echilibrarii, a eliminarii riscului

de desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile, avand in vedere
varsta 'inaintata, esen ja slaba a lemnului speciei, gradul de Tnclinare al arborelui 9i eliminarea
ramurilor uscate, fara a se elimina cele tinere de la baza acestuia la

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 100cm, h 9m, viabil, situat Ia cca. 1-1,2m de
rejeaua aeriana de gaze, cca. 2,5m de gardul dinspre str. Paduroiu 9i cca. 4,5-5m de gardul
dinspre §os. Olteni jei - arborele este Tnclinat la 25'-30' spre contoarul de gaze din curtea
institujiei, existand riscul de desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor pe acesta

Reducerea cu 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule cu aplicarea lucrarilor de echilibrare
in vederea asigurarii unei bune vizibilitati a camerelor de luat vederi 9i eliminarea ramurilor uscate
la

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 35cm, h 8m
Eliminarea primului etaj de ramuri Tn vederea inaltarii coronamentului, cu ap}icarea

lucrarilor de echilibrare si eliminarea ramurilor uscate la
- 1 ex Tilia sp. (tei) a 30cm, h 9m, cu primul etaj de ramuri aflat Ia h 0,7m pe trunchi
- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 40cm, h 9m, cu primul etaj de ramuri aflat Ia h 1m pe trunchi
Eliminarea din coronament a etajelor inferioare uscate Ia :
- 1 ex. Abies sp. (brad) a 25cm, h 7m

Spatiul verde - latura spre str. Paduroiu :
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu apltcarea lucrarilor

de echilibrare in vederea eliminarii riscului de desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor la

(

(

(

(
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condi Iii meteo nefavorabile avand in vedere esenja siaba a lemnului speciei, Tnaltimea
considerabila (la ex-le de plop) 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 3 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 45-6C)cm, h 12-15m (exemplarul cu h 12m
este Tnclinat la 10-15' spre parcarea din domeniul public 9i un alt ex. este acoperit cu Hedera helix
care se va Tnlatura)

- 2 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 25-30cm, h 6m, dezechilibrate spre parcarea din domeniul
public)
Zoni cabinet medical :

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare Tn
vederea eliminarii riscului de frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile 9i
eliminarea ramurilor uscate la

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 35cm, h 12m, Tnclinat la 15' spre cladirea vecina
Spate clidire garnizoana :

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului Tn vederea degajarii acoperi9ului cladirii, cu
aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex. Salix tortosa (salcie crea Ia) a 45cm, h 12m inclinat la 15' spre clidire
Latura spre str. Piduroiu -zoni teren tenis pe beton :

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrarilor
de echilibrare Tn vederea eliminarii riscului de desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor Ia 1
condi Iii meteo nefavorabile 91 eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 3 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 45-50cm, h 12m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului Tn vederea echilibrarit 9i eliminarea ramurilor f

uscate ta

- 1 ex. Prunus pissardi (corcodu9 ro9u) a 45cm, h 10m Tnclinat la 20' spre terenul de tents
Zond garaj auto :

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului in vederea eliminarii riscului de desprindere,
frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condijii meteo nefavorabile 91 eliminarea ramurilor uscate ta :

- 1 ex. Salix tortosa (salcie crea A) a 50cm, h 13m
Zona sera colt spre limita cu gardul :

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului Tn vederea eliminarii riscului de desprindere,
frangere 9i prabu9ire a ramurilor la conditii meteo nefavorabile cu aplicarea lucrarilor de echilibrare
9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex Tilia sp. (tei) a 3C)cm, h 11 m
Spa+iul verde fa$ Pavilion E :

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului Tn vederea eliminarli riscului de desprindere,
frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile cu aplicarea lucrarilor de echilibrare
§i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex Tilia sp. (tei) a 50cm, h 15m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea lucrarilor de echilibrare a coronamentului ta :
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 40cm, h 6m

Zona bazin :
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrarilor

de echilibrare Tn vederea eliminarii riscului de desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor la
condi Iii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 7 ex. Salix tortosa (salcie crea Ii) a 30-40cm, h 8-9m
- 1 ex. Juglans sp.(nuc) a 4C)cm, h 12m cu degajare fajada cladire

Spa guI verde - latura spre str. Hu§i :
Reducerea cu 1-1,5m (in func+ie de Tnaljimea arborilor) din volumul coronamentelor Tn

vederea asigurarii unei bune vizibilitati a camerelor de luat vederi, a eliminarii riscutui de
desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor
uscate, la

- 12 ex Tilia sp. (tei) a 50-60cm, h 6-1 1m, situate la cca. 1-1,2m de gardul institujiei
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare Tn

vederea eliminarii riscului de frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condilit meteo nefavorabile 9i
eliminarea ramurilor uscate Ia :

(

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucure§ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb.ro



- 1 ex Tilia sp. (tei) a 50cm, h 9m (spate generator electric al 4-lea ex. – prezinta scorbura
la insertia unei 9arpante)
Spajful verde - faji sediul I.P. A. - arbori Tn aliniament :

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensluni, cu aplicarea lucrarilor
de echilibrare in vederea eliminirii riscului de desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor la
condijii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 6 ex Tilia sp. (tei) a 40-70cm, h 13-16m
Reducerea cu 2/3 din lungimea 9arpantei cu scorbura la insertie, cu 1/3 a volumului

Tntregului coronament pentru echilibrarea acestuia Tn vederea eliminarii riscului de frangere 9i
prabu9ire a ramurilor Ia condi Iii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex Tilia sp. (tei) a 70cm, h 17m (al doilea ex. din aliniament) cu scorbura Ia h 4,5m la
insertia unei 9arpante

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni Tn vederea echoilibrarii,
a eliminarii riscului de desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteD nefavorabile
cu aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea 9arpantei frante 9i ramurilor uscate Ia :

- 1 ex Tilia sp. (tei) a 60cm, h 17m din care s-au prabu9it mai multe 9arpante din
coronament (al 6-lea ex. din aliniament)
Spa+iul verde lateral stanga acces institu jie:

Reducerea cu 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule cu aplicarea lucrarilor de echilibrare
in vederea asigurarii unei bune vizibilitati a camerelor de luat vederi 9i eliminarea ramurilor uscate
la

<

(

- 5 ex Tilia sp. (tei) a 30cm, h 9-10m
Spajiul verde spate pavilon A §i ei fa$ Pavilion D :

Reducerea cu 1/4 a volumului coronarnentelor de mari dimensiuni, fdrgsjarea acoperi9ului
cladirii, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare Tn vederea eliminarii riscului de desprindere, frangere
9i prabu9ire a ramurilor Ia condi iii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 18 ex Tilia sp. (tei) a 45-60cm, h 14-15m cu eliminarea primului etaj de ramuri
- 1 ex. Morus sp. (dud) a 25cm, h 9m, dezechilibrat spre alee

Alee cabinet medical :
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, fdrgsjarea acoperi9ului

ctadirii, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare Tn vederea eliminarii riscului de desprindere, frangere
el prabu9ire a ramurilor Ia condi Iii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 8 ex Tilia sp. (tei) a 40-60cm, h 12-14m cu individualizare coronamente
Zoni atelier licituserie :

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, degajarea acopert9ului
cladirii, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare in vederea eliminarii riscului de desprindere, frangere
9i prabu9ire a ramurilor Ia condijii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex Tilia sp. (tei) a 45cm, h 13m
- 1 ex. Morus sp. (dud) a 45cm, h 11m

Zona central termici 3 :
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrarilor

de echilibrare Tn vederea eliminarii riscului de desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor la
condi Iii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex Tilia sp. (tei) a 40cm, h 12m cu degajare acoperi9 cladire
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) a 45cm, h 13m

Zona Pavilion C :
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrarilor

de echilibrare Tn vederea eliminirii riscului de desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor la
condijii meteo nefavorabile §i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 7 ex Tilia sp. (tei) a 45-50cm, h 12-14m
Zona fag popoti :

inaltarea coronamentului prin eliminarea primului etaj de ramurl Ia h 2,5m Ia :
- 1 ex Tilia sp. (tei) a 40cm, h 11m

Zoni spate Pavilion B :

(

(
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Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunt, cu aplicarea lucrarilor
de echilibrare in vederea eliminarii riscului de desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor la
condi Iii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 3 ex Tilia sp. (tei) a 45-50cm, h 14m
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa) a 45cm, h 9-11 m

Defri§are cu extragerea ridicinilor :
Spajiul verde lateral dreapta clidire spre str. Piduroiu :

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals otetar) a 40cm, h 5m, uscat 80% acoperit cu Hedera helix, situat
la cca. 15-20cm de conducta de gaze aeriana ;

1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 30cm, h 8m, uscat 100%
Zona bazin :

- 1 ex. Prunus cerasus (vi9in) a 20cm, h 5m uscat 100%
Zona central termica 3 :

- 1 ex. Salix sp. (salcie) a 45cm, h 11m, uscat 30%, cu cilindrul central putred, Tnclinat la
15

Lucrarile avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal al
terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca ciile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorararii construcjiilor din jur 9i a rejelelor
aeriene, astfel

toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind /
Normele de protecjie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepjia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice ,
perioada a anului) ;
defri§area se va efectua Tn regim de urgen la producerii de evenimentepentru evitarea CU

e
operajiunitorin zona

in
defri§are conformpentru

CU

urmari nedorite 9i crearea conditiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.
Precizam ca proprietarul sau administratorul legal al terenului este raspunzator

supravegherea execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor
respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-
se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
compensarea arborllor uscati/in decl in biologic avansat, avizati
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti obligatia plantarii a 9 ex. arbori tineri cu balot de pamant,

d

1 1 pentru arborii uscati §i de 6
sediul in Sos 158-160 perioada (toamna anului 2020-primavaraoptima anuluiin

3025 1838742/3131 1838781 /31632021) conform Angajamentului de plantare nr.
; 1840089/3630 din18.05.2020. ,

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr, '
304/2009, aveji obliga jia de a anun ja Dlrec jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanctiuni conf. art.4 din acela91 act
norm ativ

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare - 111 ex
Defri§are - 4 ex. (3 ex. uscate +1 ex. in declin bilogic avansat)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de MediuI

Nr. 1841156/3682/ 27. MAI. 2020

cI T R E.
Primaria Sectorului 4

Direc fia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiin@ :
Asocia+ia de proprietari bloc A19 Str. Covasna nr, 37, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 25682/15.04.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1841156/08.05.2020 9i la Dtrecjia de Mediu cu nr. 3682/08.05.2020, prin care solicitaji ca urmare a
cererii Asociajiei de proprietari bloc 19 din Str. Covasna nr. 37, sector 4, emiterea avizului de specialitate
pentru un arbore aflat in declin biologic, apaninand speciei Malus (mar) situat pe spajiul verde aferent
blocului A19 de la adresa sus menjionata, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 13.05.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor. cu modificarile 9i completarile ulterioare gi H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spaliul verde aferent bloc - lateral dreapta acces (in vecinatate parcare auto Ioc 16) :

– lex. Malus sp. (mar) a 35cm, h 7-8m, cu scorbura deschisa Ia h 1,3m pe trunchi, cu lipsa
cilindrului central – risc de dezradacinare 9i prabu9ire peste autoturismete din parcarea auto

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei
Sectorului 4, cu marcarea corespunzatoare a zonei de executie a lucrarilor, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur 9i a autoturismelor din parcarea auto

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului Tn compensarea arborelui aflat Tn declin biologic,
avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn
func jie de specie pe spajiul verde aferent blocului A19 de la adresa sus mentionata Tn perioada optima
din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela$i act normativ

Asocia+ia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa it afi$eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. arbore Tn declin biologic avansat.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1841159/3684/
27. MI, MD

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc fia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare 9i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiinta :
D-na I – pre§edinte Asocia+ia de proprietari bl. 13, 14, 15, §os Giurgiului nr. 164, sector 4

(

(

Referitor la adresa dvs. nr. 12296/15.04.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1841159/08.05.2020 $i la Direc jia de Mediu cu nr. 3684/08.05.2020, prin care solicitaji ca urmare a
cererii d-nei I pre9edinte Asociatia de proprietari bl. 13, 14, 15, §os Giurgiului nr. 164, sector
4, emiterea avizului de specialitate pentru un „arbore uscat 100% (lex. tuia O 16cm, h 8m) aflat in faja
blocului 13" de la adresa sus menjionata, respectiv solicitaji punctul de vedere privind exemplarul plo
aflat pe domeniul public (lateral dreapta imobil 164F) dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de
13.05.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi
din intravilanul localitalilor, cu modificarile ;i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti. avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde fa@ bloc 13 - lateral dreapta scara A.

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) a 15cm, h 5m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei
Sectorului 4, cu marcarea corespunzatoare a zonei de executie a lucrarilor, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur 9i a autoturisrnelor de pe carosabil

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal Tn compensarea arbustului uscat, avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajb plantarii unui ex. arbust tanar cu balot de pamant, cu h
minimum 1.7m pe spajiul verde aferent blocului 13 de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
aveji obligatia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art, 4 din acela9i act normativ.

in ceea ce prive9te aplicarea lucrarilor de Tntrejinere la exemplarul plop sltuat lateral dreapta
imobil nr. 164F din §os Giurgiului, dar 9i pentru ceilat li arbori situaji pe spajiile verzi aferente blocurilor
13, 14, 15 din §os Giurgiului nr. 164, care constau Tn lucrari de echilibrare/regenerare/formare asupra
coronamentelor arborilor din aceste spa;ii verzi, va comunicam urmatoareIe :

1) luand in considerare calitatea institu jie i dvs. de administrator al spatiilor verzi potrivit
actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure9ti 9i Consiliul Local al Sectorului 1-6
9i obligatiile ce va revtn privind: protectia 9i conservarea spajiilor verzi; regenerarea, extinderea,
ameliorarea compozitiei 9i a calitalii spajiilor verzi; elaborarea 9i aplicarea unut complex de masuri privind
aducerea 9i mentinerea spatiilor verzi Tn starea corespunzatoare funcjiilor lor, potrivit prevederilor art. 7
din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalitor;

2) tinand cont de faptul ca in perioada de vegetatie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de Tntrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excepjie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frangere ca urmare a conditiilor meteorologlce extreme) la materialul dendrologic

(

(
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pornit Tn vegetajie, in perioada de vara 2020 (de vegeta Tie) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul
aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure9ti (PMB) - Direc jia
de Mediu, prin care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure9ti
le este acordat dreptul de a efectua lucrari de eltminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din
coronamentele arborilor aftaji pe spa;tile verzi administrate, fara a fi necesara solicitarea prealabila de
emitere a avizului de specialitate, adresata Directiei de Mediu din cadrul Prtmariei Municipiului Bucure9ti

Astfel, administratorii spa+iilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenjiile asupra
vegetajiei Tn mod planificat 9i organizat, in functie de necesitalile identificate de ace9tia 9i de cetajeni,
asocia;ii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure Tntrejinerea corespunzatoare a vegetajiei cu
men+inerea starii de viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor pnn realizarea unor interventii profesionale, cu
echipamente 9i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic 9i tipului de interventie.

3) Totodata, in situajia in care lucrarile sus mentionate, nu vor putea fi aplicate in perioada
15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal at terenului are obtiga Tia de a tine cont de
prevederile aliniatului V – Gestionarea solicitarilor de Toaletare preluand, rejinand, analtzand,
centralizand 9i prioritizand solicitarile Tnregistrate Tn cadrul institujiei.

Menjionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru perioada
15 aprilie - 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condijiilor stabilite Tn inscrisurile
acesteia

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitalii adresei cu caracter general nr,
3045/15.04.2020 aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petenjilor, care au ca
obiect solicitarea de intervenjii asupra materialului dendrologic aflat pe spajiile verzi domeniu public pe
care le dejineji in administrare 9i de a le solujiona prin verificarea, evaluarea materialului dendrologic 9i
luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea lucrarilor de Tntretinere/formare sau
regenerare Tn func;ie de situajie 9i de perioadele de vegeta;ie specifice acestora

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direcjia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti
nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru materialul dendrologic din spatiile verzi
situate pe domeniul public al Municipiului Bucure9ti, avand in vedere faptul ca adresa cu caracter general
nr. 3045/15.04.2020 acopera gestionarea 9i organizarea lucrarilor de Tntrejinere a materialului
dendrologic aflat pe spatii le verzi publice de pe raza Municipiului Bucure9ti.

in situajia in care, pe spaTtile verzi aflate in administrarea institutiei dvs. constataji material
dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
saprofite 9i/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din
adresa cu caracter de aviz general (nr. 3045/15.04.2020) pentru lucrari de intretinere a materialulu}
dendrologic pentru perioada de vegetatie , prin marcarea, in functie de situatie, a arborilor respectivi cu
vopsea speciala de culoare ro9ie daca sunt uscaji in proporjie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde
daca se afla Tn declin biologic avansat, iar informatiile privind starea 9i dimensiuniie acestora, elementele
de identificare a acestora Tn teren, etc.. se vor centraliza si transmite catre Directia de Mediu Tnsotite de
fotografii relevante - parafate, conform specificajiilor.

Menjionam faptul ca in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executa lucrari de defri9are
a arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform cetor mentionate mai sus va rugam sd dispuneti analizarea, verificarea gi luarea
masurilor ce se impun pentru solujionarea corespunzatoare a situajiei semnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020,
urmand ca masurite adoptate sa fie comunicate atat petentului, cat 9i serviciului de specialitate din cadrul
Direcjiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

D-na Radu Tania are obliga Iia, ca dupa primirea avlzului sa iI afi$eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. arbust uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1842435/3835/
27.MN. 2$20

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospod6rire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiin fa :
D-nuI
E-mail ,

(

(

Referitor la adresa dvs. nr. 27134/05.05.2020 Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1842435/13.05.2020 si in Direcjia de Mediu cu nr. 3835/14.05.2020, prin care solicitaji ca urmare a
cererii d-lui , emiterea avizului de specialitate pentru un arbore uscat, situat pe spajiul
verde aferent blocutui E (spate bloc) din §os. Giurgiului nr. 67-77, sector 4, conform foto anexat, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde spate bloc :

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 35cm, h cca gm, uscat 100% – risc de dezradacinare 9i prabu9ire Tn

Lucrarea de defri$are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
strada

nedorite §i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Prirnariei
Set,,torului 4, cu marcarea corespunzatoare a zonei de executie a lucrarilor, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, tuandu-se masuri de prevenire a accidentelor accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur 9i a autoturismelor de pe carosabil

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, s}guran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondutui vegetat Tn compensarea arborelui uscat, avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu baIot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn func tie de specie pe
spatiul verde aferent blocului E de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc ga de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

D-nuI Grigore Marius are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizterul
blocului sau Trltr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tilnjarea tuturor locatanlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrisare – 1 ex. arbore uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr' 1842432/3834/ 02 IUN 202@

cAT RE.
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
(

Spre §tiin@ :
Asocia+ia de proprietari bl. N23, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1 A, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 28827/05.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1842432/13.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3834/14.05.2020, prin
care solicitati ca urmare a cererii Asociatiei de proprietari bl. N23 din Aleea Mirea Mioara
Luiza nr.1 A, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra arborilor
uscati, situaji „in spa juI verde din incinta blocului N23, in lateral 9i Tn spatele scarii 3" a
blocului N23 de la adresa sus mentionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de
22.05.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare §i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea ridicinilor :
Spa gu verde fa$ bloc – lateral dreapta scara 4 :

- 1 ex. Malus sp. (ulm) a 20cm, h 4,5m, uscat 100%
Spa{iu verde spate bloc intre scara 2-3 :

- 1 ex. Thuja sp. (tei) a 15cm, h 3m, lipsit de coronament, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de

evenirnente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct
8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaji avizaji pentru
defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii a 2ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i Tnal jime corespunzatoare
diametrului Tn funcjie de specie Tn pe spajiul verde aferent blocului N23, in perioada
optima din toamna anului 2020.

(
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La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea
verificarii Tn teren. Tn caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

Asociajia de proprietari bl. N23, are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa TI

afi9eze, in copie, la avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn§tiinjarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 2 ex. uscate 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc4ia de Mediu

cA TR E.
Primaria Sectorului 4

Direc fia Gospodarire Locala
Sewiciul Monitorizare $i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin@ :
D-nuI -, sector 4

Stimate Domnule Director Executiv,

(

Ca urmare a adresei dvs. nr. 24880/05.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucuresti cu nr. 1842276/13.05.2020 §i la Directia de Mediu cu nr. 3836/14.05.2020, prin
care transmiteti spre solutionare adresa d-lui , din Calea vacare9ti nr.

;, sector 4, prin care solicita emiterea avizului de defri9are pentru arborii uscaji 100%,
situati pe terenul din faIa imobilelor nr. 1-5, 7, 11-15, din Calea vacare9ti nr. 468, sector 4,
va facem cunoscut ca dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 22.05.2020, a fost
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 9i administrarea spa+iilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, HCGMB nr,114/2011 privind amenajarea 9i
Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridicinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei (in cazul
arborelui situate in alveola din parcarea auto amenajati);
Scuar zona imobile nr. 1-5 din Calea vacire§ti nr. 468 (partea stanga Tn sensul de
urcare spre imobile) :

- 3 ex.Robinia sp.(salcam) 030-45cm, h3-7m, uscate 100% (lipsite de
coronamente) ;

- 1 ex.Prunus cerasus (vi9in) a 25m, h 3m, uscat 85% din care s-a prabu9it o
§arpanta ;

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 3C)cm, h 5m, bitulpinal, uscat 100%, lipsit de coronament
Arbore Tn alveola parcare auto (fa$ imobil nr. 7) :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 15-20cm, h 6m, bitulpinal uscat 100%
Scuar in panta din partea dreapta in sensul de urcare spre imobile nr. 7-15, din Calea
Vicire§ti nr. 468.'

1 ex.Prunus cerasus (vi9in) a 20m, h 4,5m, uscat 100%
1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 45cm, h 12m, uscat 100%
1 ex. Betula sp. (mesteacan) a 15cm, h 2,5m, uscat 100%
2 ex.Robinia sp. (salcam) a 40-45cm, h 4,5-6m, uscate 100% (lipsite de

coronamente) ;
- 1 ex.Prunus cerasus (vi9in) a 30m, h 9m, uscat 85%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material

(
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dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaji avizaji pentru
defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 12 ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare
diametrului Tn functie de specie Tn cele doua scuaruri situate lateral dreapta-stanga drum
acces spre imobile, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea
verificarii Tn teren. in Gaz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Avand Tn vedere ca la verificarea efectuata pe teren s-a constatat ca ceilalti arbori
situati pe cele doua scuaruri Tn panta necesita lucrari de echilibrare/regenerare/formare
asupra coronamentelor arborilor din aceste spatii verzi, pentru echilibrarea acestora (!inand,
cont de panta terenului 9i riscul de dezradacinare), in vederea prevenirii producerii dd
pagube materiale prin desprinderea/prabu9irea de ramuri peste autoturismele de pe
carosabil, va comunicam urmatoarele

1) luand Tn considerare calitatea institujiei dvs. de administrator al spajiilor verzi
potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure9ti 9i Consiliul
Local al Sectorului 1-6 9i obligajiile ce va revin privind: protec+ia 9i conservarea spajiilor
verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozi+iei 9i a calitalii spa+iilor verzi;
elaborarea 9i aplicarea unui complex de masuri privind aducerea 9i menjinerea spajiilor
verzi Tn starea corespunzatoare functiilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor;

2) tinand cont de faptul ca in perioada de vegeta+ie nu sunt recomandate
aplicarea lucrarilor de intrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excepjie fac arborii cu
coronamente dezechilibrate prin frangere ca urmare a condijiilor meteorologice extreme) la
materialul dendrologic pornit Tn vegetatie, in perioada de vara 2020 (de vegetatie) se
permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa
de Primaria Municipiului Bucure9ti (PMB)-Direc jia de Mediu, prin care administratorilor
legali ai spatiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptull
de a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din
coronamentele arborilor afla li pe spa+iile verzi administrate, fara a fi necesara solicitarea
prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata Direcjiei de Mediu din cadrul
Primariei Municipiului Bucure9ti.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenjiile
asupra vegetajiei Tn mod planificat 9i organizat, in funcPe de necesitalile identificate de
ace9tia 9i de cetajenb, asociatii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure Tntrejinerea
corespunzatoare a vegetajiei cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor prin
realizarea unor interven Iii profesionale, cu echipamente 9i instrurnente de lucru adecvate
materialului dendrologic 9i tipului de intervenjie.

3) Totodata, in situa jia in care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi aplicate
in perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obligajia
de a !ine cont de prevederile aliniatului V– Gestionarea solicitarilor de Toaletare preluand,
retinand, analizand, centralizand 9i prioritizand solicitarile Tnregistrate Tn cadrul institujiei.

Mentionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila
pentru perioada 15 aprilie - 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor
conditiilor stabilite Tn inscrisurile acesteia.
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Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitalii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea

peten+ilor, care au ca obiect solicitarea de interven+ii asupra materialului dendrologic aflat
pe spajiile verzi domeniu public pe care Ie de jineji in administrare 9i de a le solutiona prin
verificarea, evaluarea materialului dendrologic 91 luarea unei decizii privind
aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea lucrarilor de Tntrejinere/formare sau regenerare Tn
funGlie de situa jie 9i de perioadele de vegetajie specifice acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Directia de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Bucure9ti nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru
materialul dendrologic din spatiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucure9ti,
avand in vedere faptul ca adresa cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera
gestionarea 9i organizarea lucrarilor de Tntrejinere a materialului dendrologic aflat pe
spa+iile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure9ti.

in situatia Tn care, pe spatiile verzi aflate Tn administrarea institutiei dvs. constatati
material dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central
putred/lipsa, ciuperci saprofite 9i/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a
respecta prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter de aviz general (nr.
3045/1 5.04.2020) pentru lucrari de Tntretinere a materialului dendrologic pentru perioada de
vegeta+ie , prin marcarea, in funcjie de situajie, a arboritor respectivi cu vopsea speciala de
culoare ro9ie daca sunt uscaji in proporjie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde daca se
afla Tn declin biologic avansat, iar informatiile privind starea 9i dimensiunile acestora,
elementele de identificare a acestora Tn teren, etc., se vor centraliza si transmite catre
Directia de Mediu Tnso jite de fotografii relevante - parafate, conform specificajiilor.

Menjiongm faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi lucriri
de defri§are a arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor menjionate mai sus va rugam sa dispuneji analizarea, verificarea 9i
luarea masurilor ce se impun pentru solujionarea corespunzatoare a situatiei semnalate, in
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fte comunicate atat petentului, cat 9i
serviciului de specialitate din cadrul Direc+iei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

(

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 12ex. uscate 85-100%

(

Sef Sewiciu Avize si Acorduri
Alexandru NIdOLAE

2 Z MAI. 2020 lntocm't: T)Ha BUILA
Red: TB/4 ex.a5.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB / ’
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia medtu/avlze arbori in consultare/avize arbori tn consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844339/4145/ 05 IUN. 21)28

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji =
• Doamna , Str. _
- Asociajia de proprietari bl. A9, Str. Gradi§tea nr. 3, sector 4

(

Referitor la adresa dvs. nr. 30707/14.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1844339/20.05.2020 9i la Directia de hnediu cu nr. 4145/21.05.2020, prin
care solicitaji ca urmare a sesizarii d-nei t _ _ _ 9i a verificarilor efectuate pe
teren de catre inspectorii Directiei Gospodarire Locala, emiterea avizului de specialitate
pentru interven jia asupra unui arbore uscat ("lex. cais O 25cm, h 5m, uscat 100%, situat
in sapjiul verde din fata blocului A9 din str. Gradi9tea nr. 3, sector 4", conform foto anexat,
in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi
din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
SpajluI verde fa@ bloc :

- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) a 25cm, h 5m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmari nedorite 9i crearea conditiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct
8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru
defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii unui ex. arbore tanar
cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i Tnaltime corespunzatoare
diametrului Tn funGlie de specie Tn in spajiul verde aferent blocului, in perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 ta H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$al 050013, sector 5, Bucure$H, Romania
Tel: 021 .305.55.00

http://www.pmb. ro



verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in
copie, la avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
R&yan MIH/ULESCU

I

/’

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NiCOLAE

RAf

(

aff// h1(1EdE&I
Red : B.T./ 6 ex. – 27.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http'//www pmb php , pe data

2 9. MN. 2020 Intocm’t

lora BUILAExp Tu
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844341/4146/ _
05. JUN. 2020

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinti :
• Domnul :-mail :
- SC ADP 4SA- Serviciul Administrativ 9i Rela Iii Publice, B-duI Metalurgiei nr. 12-18.
GRAND ARENA, et. 1, sector 4
- Domnul '- '' . administrator Asocia(ia de proprietari bl. E3, Aleea Terasei nr.
3, sector 4

(

Referitor la adresa dvs. nr. 30703/21.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1844341/20.05.2020 $i la Directia de Mediu cu nr. 4146/21.05.2020, prin
care solicita li ca urmare a cererii d-lui respectiv a Asociatiei de
proprietari bloc E3 din Aleea Terasei nr. 3, sector 4, emiterea avizului de specialitate
pentru interven jia asupra unui arbore uscat ("1 ex. tei a 40cm, h 6,5m, uscat 100%, aflat Tn
parcarea de re9edinta din fata scarii 2 a blocului E3 din Aleea Terasei nr. 3, locurile de
parcare nr. 8-9"), conform foto anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor
stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea ridicinilor9i obligativitatea menjinerii alveolei din parcare:
Alveoli parcare fata bloc :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 40cm, h 6,5m, uscat 100%, situat Tn alveola parcare Tntre
locurile de parcare nr. 8-9, fata scara 2

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct
8 din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru
defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii unui ex. arbore tanar
cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare
diametrului Tn func jie de specie Tn alveola ramasa libera dupa extragerea radacinilor, in
perioada optima din toamna anului 2020.

(
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La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea
verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

D-nuI Paun Nicolae Tn calitate de administrator al blocului E3, are obliga Iia, ca dupa
primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul blocului sau 'intr-un Ioc vizibil, pentru
Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

)

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NiCOLAE

.gL'

(

intocmit: Exp. Tudora BUIL;\

29. MAL MB /'#,
Red ; B. T./ 6 ex. – 27.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http . //www pmb ro/lnstitutii/primaria/directli/dlrectia_medi u/avlze_arbori_In_consulta re/avlze_arbori_in_consultare .php , pe data
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845492/4269/
U 5. IUN. 2020

cA r R E.
Primaria Sectorului 4

Direc lia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spalii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ :
Domnul - pre§edinte Asociatia de Proprietan bl. D4, str. lzvorul Cri§ului nr. 12, bl. D4, sc. D,
ef. 1, ap. 33, sector 4

Referitor la adresa dvs, nr. 28561/20.05.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1845492/22 ns 2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4269/25.05.2020, prin care solicitaji ca urmare a sesizarii
d-lui - 1 – pre9edtnte al Asociatiei de proprietari bl. D4 din str. lzvorul Cri9ului nr. 12, sector 4 9i a
verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii Directiei Gospodarire Locala, emiterea avizului de
specialitate pentru interven jia asupra unui arbore uscat ("1 ex. corcodu§ O 30cm, h 5m, uscat 100%, situat Tn
sapjiul verde din spatele sc. D a bI. D4, de la locatia sus mentionata" conform foto anexat, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C,G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spa+iul verde spate bloc scara D :

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 30cm, h 5m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal at terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiunt conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia ptantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferin+a
trunchiului de 20-28 cm 9i Tnaltime corespunzatoare diametrului Tn func lie de specie Tn in spajiul verde
aferent blocului D4, in perioada optima din toamna anului 2020,

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ,

Asociajia de proprietari are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru in$tiinjarea tuturor locatarilor,

Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are - 1 ex. uscat 100%

(

r

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

\kG
Tntocmit: Exp. Tudora BUILA

/%anRed : B.T./ 5 ex – 27.05.2020 prezer,tuI a„iz a fost postat pe site-,I PMB 2 9. MAI. 202t'
http //www pmb php , pe data { r -b’
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845483/4273/ O 5. IUN. 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spalii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ :
Asociatia de Proprietari bl. 134bis, str. Panselelor nr. 14, sector 4

Referitor ta adresa dvs. nr' 29451/20.05.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1845483/22.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4273/25.05.2020, prin care solicitati ca urmare a sesizarii
Asociajiei de proprietari bl, 134Bis din str. Panselelor nr. 14, sector 4 9i a verificarilor efectuate pe teren de
catre inspectorii Direcjiei Gospodarire Locata, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra
unui arbore uscat ("1 ex. utm bitulpinal g 40cm, h 12m, uscat 100%, aflat spa{iul verde din spatele sc. 1 a bI.
134Bis de la locatia sus mentionata" conform foto anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
regtementarea 9i administrarea spajiitor verzi dIn intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spatiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizim
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spaliul verde spate bloc scara I :

- 1 ex. Ulmus sp. (utm) a 4C>cm, h 12m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evltarea producerii de evenirnente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare ptantarii de material dendrologic tanar, prin grija admintstratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrar}lor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferinja
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn in spajiul verde
aferent blocului D4, in perioada optima din toamna anutui 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ,

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa TI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tilnjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 100%

(

(

V ADJUNCT,

9ef Serviciu Avize qi Acordud
Alexandru NICOLAE

okI\bY
a==X

T,,-},=:.=7.T,fT:,=+:4N4:rL:T,,,„.,.,.„.,_..,.-„,,.,,.29,, ML..W „„„
intocmit: Exp. Tudora BUILA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de MediuI

Nr. 1845421/4266/

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Ii :
- D-nr 1 b

sector 4, E-mail .
- Asociajia de proprietari bloc N20, str. Mirea Mioara Luiza nr. 2A, sector 4(

Referitor la adresa d-lui _._'. , Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1845421/22.05.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 4266/25.05.2020
prin care solicita emiterea avizului de specialitate pentru un arbore (corcodu9), aflat Tn
declin biologic avansat situat pe spajiul verde din spatele sc. 6 a bI. N20 din str. Mirea
Mioara Luiza nr. 2A, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de
29.05.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde spate bloc N20, scara 6 :

– 1 ex. Prunus sp. (corcodu§) a 35cm, h 7m, uscat 60-70%, dezechilibrat spre bloc
(arborele nu poate fi menjinut Tntrucat prin eliminarea ramurilor uscate, se
dezechilibreaza 9i prezinta risc de dezradacinare)

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4, cu marcarea corespunzatoare a
zonei de executie a lucrarilor, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de
acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor accidentelor sau deteriorarea
construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorut legal al terenului este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja
bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, in Gaz contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului Tn compensarea arborelui aflaat Tn
declin biologic avansat, avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de
20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie pe spajiul verde
aferent blocului N20 de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

(
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La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in
vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i
act normativ.

D-nuI _ __...., ,u,. are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, ’in
copie, la avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn§tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 1 ex. aflat Tn declin biologic avansat

[ECUTIV ADJUNCT,6 ;
\HAILESCU

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru Nl€;OLAE

(

05. tUN. 2028
intocmit: Exp. Tudora BUILA

/a7a
Red : B. T./ 5 ex. – 03.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
tIltp ' ' nt\ n {rrlrtt ILl'ltl$flttitii, prirnarld/tJlrecftl/dtI ectla._lrle JIU/ablze_ drbo II, in .consultdref a\'I/d_al bolt in ,collsultare.php , pe data do,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1845494/4270/ I- a: Itt& 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ : D-nuI
str. Covasna nr. 1, sector 4
E-mail .

_ _ __ _ – reprezentant Asociajia de proprietari bloc F6,

(

Referitor la adresa dvs. nr. 28950/20.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1845494/22.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4270/25.05.2020,
prin care solicitaji ca urmare a cererii d-lui a, emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore („1 ex. plop O 55cm, h 12m, in declin biologic avansat, cu
scorbura profunda la baza), aflat Tn spatiul verde din spatele sc. 1 a bI. F6 din str.
Covasna nr. 1, la limita cu parcarea de re9edinta", dupa verificarea efectuata pe teren,
in data de 29.05.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridicinilor :
Spajiul verde spate bloc F6, scara 1 :

– 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 70cm, h 12m, cu scorbura deschisa
la baza trunchiului, cilindrul central putred 9i parjial lipsa – pericol iminent de prabu9ire
peste autoturismele din parcarea auto

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4, cu marcarea corespunzatoare a
zonei de executie a lucrarilor, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de
acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor accidentelor sau deteriorarea
constructiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de
supravegherea execujtei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja
bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului Tn compensarea arborelui aflaat Tn
declin biologic avansat, avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de
20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie pe spajiul verde
aferent blocului 33 de la adresa sus mentionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

(
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La finaiizarea lucrarilor de plantare conf . art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in
vederea verificarii Tn teren. Tn caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i
act normativ.

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in
copie, la aviz;erul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. aflat Tn declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
'LESCU

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru Nl€)OLAE

(

05 IUX ZOO intocmit: Exp. Tudora BUILA

/',a„'@
Red : B. T./ 5 ex. – 03.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
hIlp "'aww.pnrb.ro/ilrsliiutli,’pnrnarld',ilrec{l!,dlrectia rrledILNavlze arb£)II in consuitare,'a'„!£e art)OrI in consuliare.php 1 pe data de__....
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1845497/4271/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control SpaIii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji :
Asociajia de proprietari bloc 33, str. Arge§elu nr. 5-7, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 32075/20.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1845497/22.05.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 4271/25.05.2020, prin care soltcitaji ca urmare a
cererii d-lui Gulinan Mihai, emiterea avizului de specialltate pentru un arbore („1 ex. brad a 25cm, h 12m,
uscat 100%") situat Tn spatiul verde aferent blocului 33 din str. Arge9elu nr. 5-7, sector 4 (spate bloc),
dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 29.05.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde spate bloc :

– 1 ex. Pinus strobus (pin) O 30cm, h 11m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei
Sectorului 4, cu marcarea corespunzatoare a zonet de executie a lucrarllor, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor accidentelor
sau deteriorarea constructiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal Tn compensarea arborelui uscat, avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obltga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie pe
spajiul verde aferent blocului 33 de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf . art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea veriflcarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrisare – 1 ex. uscat 100%

r

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

WPt B: It!\
Intocmit: Exp: TucLora BUILJ\

' ./hib
, pe data d&..... I.

'll in

Red : B. T./ 5 ex. – 03.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

10. IUN. 2020
Nr. 184548l[4–ita

cAT RE.
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiinti :
D-na t n . _ _, a sector 4
E-mail

Asocia lia de proprietari bl. P3, Aleea Ucea nr. 4A, sector 4

(

Stimate Domnule Director Executiv,

Ca urmare a adresei dvs. nr. 26449/20.05.2020, inregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1845481/22.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4274/25.05.2020, prin care
transmiteti spre solutionare adresa d-nei , ; sector 4, prin
care solicita emiterea avizului de defri9are pentru arborii usca li 100%, situati pe spatiul verde
aferent blocului P3 din Aleea Ucea nr. 4A, sector 4, va facem cunoscut ca dupa verificarea
efectuata pe teren Tn data de 29.05.2020, a fost inventadat urmatorul material dendrologic pentru
care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localita+ilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare, HCGMB nr.114/2011 privind
amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,
avizam

Defri9are cu extragerea radicinilor :
Spajiul verde fa@ bloc :

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 30m, h 4,5m, uscat 100%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 30m, h 4,5m, uscat 100%
- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 6C)m, h 14m, viabil, cu fisura pe trunchi, inclinat la 35' spre alee -

risc mare de dezradacinare
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea
arborilor uscajinn declin biologic avizaji pentru defri$are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia plantarii a 8 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i
TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie in spajiul verde aferent blocului P3 Tn
perioada optima din toamna anutui 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa
aveti obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act

(

LIa H.C.G.M.B. nr. 304/2009
icarii Tn teren. ’in cazlrea

&
norma
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Avand Tn vedere ca la verificarea efectuata pe teren s-a constatat ca ceilalti arbori situaji pe
spa juI verde aferent blocului P3, necesita lucrari de echilibrare, regenerare/formare asupra
coronamentelor acestora, pentru echilibrarea acestora Tn vederea prevenirii producerii de pagube
materiale prin desprinderea/prabu9irea de ramuri peste autoturismele de pe carosabil, va
comunicam urmatoarele

1) luand in considerare calitatea institutiei dvs. de administrator al spa+iilor verzi potrivit
actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure9ti 9i Consiliul Local at
Sectorului 1-6 9i obliga+iile ce va revin privind: protecjia 9i consewarea spajiilor verzi; regenerarea,
extinderea, arneliorarea compozitiei 9i a calitatii spatiilor verzi; elaborarea 9i aplicarea unui complex
de masuri privind aducerea 9i menjinerea spajiilor verzi Tn starea corespunzatoare funcjiilor lor,
potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spatiilor
veai din intravilanul localitatilor;

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegetatie nu sunt recomandate aplicarea
lucrar}lor de Tntrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excepjie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frangere ca urmare a conditiilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic
pornit Tn vegetatie, in perioada de vara 2020 (de vegetajie) se permite aplicarea lucrarilor din
cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municiptului Bucure9ti
(PMB)-Directia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice situate pe raza
Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate,
rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor afla li pe spa+iile verzi administrate, fara a fi (
necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata Directiei de Mediu din
cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spatiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intewenjiile asupra
vegetajiei in mod planificat 9i organizat, in func+ie de necesita+ile identificate de ace9tia 9i de
cetajeni, asocia+ii de proprietari, etc., astfel incat sa se asigure Tntretinerea corespunzatoare a
vegetatiei cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor prin realizarea unor intervenjii
profesionale, cu echipamente 9i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic 9i tipului de
interventie

3) Totodata, in situajia in care lucrarile sus men+ionate, nu vor putea fi aplicate Tn
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obligajia de a !ine
cont de prevederile aliniatului V – Gestionarea solicitarilor de Toaletare preluand, rejinand,
analizand, centralizand 9i prioritizand solicitarile Tnregistrate Tn cadrul institujiei.

Mentionam ci adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condijiilor stabilite in
inscrisurile acesteia

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitatii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveti responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea

r
petenjilor, care au ca obiect solicitarea de intervenjii asupra materialului dendrologic aflat pe spajiile
verzi domeniu public pe care le detineti in administrare 9i de a le solutiona prin verificarea,
evaluarea materialului dendrologic 9i luarea unei decizii privind aplicarea/neapticarea 9i/sau
programarea lucrarilor de Tntretinere/formare sau regenerare Tn funcjie de situa+ie 9i de perioadele
de vegeta jie specifice acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direcjia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului
Bucure§ti nu va mai emite avize de toaletare pe locatii punctuale pentru materialul dendrologic din
spatiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucure9ti, avand Tn vedere faptul ca adresa
cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera gestionarea 9i organizarea lucrarilor de Tntre+inere
a materialului dendrologic aftat pe spatiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure§ti.

'in situatia Tn care, pe spajiile verzi aflate in administrarea institu+iei dvs. constataji material
dendrologic in declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
saprofite 9i/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din
adresa cu caracter de aviz general (nr. 3045/1 5.04.2020) pentru lucrari de Tntre{inere a materialului
dendrologic pentru perioada de vegetatie . prin marcarea, in funcjie de situajie, a arborilor respectivi
cu vopsea speciala de culoare ro9ie daca sunt uscati in propoQie de 80% - 100%, sau cu vopsea
verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar informajiile privind starea 9i dimensiunile acestora,
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elementele de identificare a acestora Tn teren, etc., se vor centraliza si transmite catre Directia de
Mediu Tnsojite de fotografii relevante - parafate, conform specificatiilor.

Menjionam faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi lucriri de
defri§are a arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor mentionate mai sus vi rugam sa dispuneti analizarea, verificarea 9i luarea
masurilor ce se impun pentru solutionarea corespunzatoare a situatiei semnalate, in conformitate cu
prevederile legale Tn vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020, urmand ca
masurile adoptate sa fie comunicate atat petentului, cat 9i serviciului de specialitate din cadrul
Direcjiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 3ex. (2ex. uscate 100% + 1 ex. in declin biologic avansat)

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
R6zv_an#lIHiULESCU

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

05. IUN. 2820

Tntocmit: Exp. Tud9BBUILA
'%Mt

Red: TB/4 ex./03.06.2020 prezentul avtz a fost postat pe site-ul PMB
http.//www.pmb.ro/institutli/primaria/directil/dlrectia_mediu/avize_arborljn_consultare/avize_arbori_ln_consultare.php , pe data de

/
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PRIMARIA MUNICIPIULUI
BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1842233/3833/ m
cA TRE

ADMINISTRATIA LACURI PARCURI $1 AGREMENT
Serviciul Planificare Proiectare Avizare

§os. Bucure§ti Ploie§ti nr. BB, sector 1

Spre 9tiin A,
Parcul TINERETULUI - D-na • Gestionar parc, §os. Olteni jet nr. 9bis, sector 4

( Referitor la adresa dvs. nr. 5687/08.05.2020, inregistrata la Primaria Municiptului Bucuresti cu nr.
1842233/13.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 3833/14.05.2020. prin care solicitaji emiterea avizului de
specialitate pentru intewen jia asupra unui numar de 70 ex. arbori uscati Tn proporjie de 80-100% 9i/sau Tn
declin biologic avansat, situaji in Parcul Tlneretului, sector 4, care prezinta pericol de frangere 9i prabu;ire,
inventaria li pe teren de catre angajajii din cadrut institujiei dvs., arbori menjionaji in tabelul cu fotograftile
aferente anexate solicitarii, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 21.05.2020, va comunicam
u rmatoarele

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i admintstrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitaltlor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protec jte a spajiitor veai pe teritoriu} Municipiului Bucure9ti,
avizam executarea lucrarilor de defri9are a celor 70 ex. solicitate care fac obiectul prezentei cereri;

Lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari nedorite 98
crearea condijiilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin grija administratorului legal al
terenului pe care se afla arborii, evacuindu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, “cu
marcarea corespunzatoare a zonei de execu jie a lucrarilor” luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcjiilor sau rejelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M,B
nr.304/2009 in compensarea arborilor aviza li pentru defri9are, administratorul legal are obligajia
plantarii a 75ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i
inaltime corespunzatoare diametrului in func jie de specie (69 ex. uscate 90-100% $i 1 ex. in declin
biologic avansat cu scorburi profunde pe trunchi 9i la baza acestuia), in peluzele din parc unde se vor
efectua defri9arile, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.
Plantarea in compensare se va face folosind arbori din acelea;i specii care se defri$eaza (exceptie
facand specia Populus – plop) ;

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a plantarilor in
compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4, lit.e din acela9i act normativ

Defri9area arborilor avizati se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei de Mediu nr,
6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are - 70 ex. (69 ex. uscate 90-100% §i 1 ex. in declin biologic avansat cu scorburi profunde)

(

9ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE Cf #

Tntocmit: Exp. Tudola BUILA

g,'),m HER,:.y:,P:.?:A',YE„ ,. „„„„~~„,„„ „ „„„.===.’F%}g
.J
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1842913/3892/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Sewiciul Monitorizare gi Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Jd :
Asociajia de Proprietari bl. 113, str. §oldanului nr. 2, sector 4
E-mail .

(

Urnare a adresei Asocia{iei de proprietari bl. 113 din str. §oldanulut nr. 2, sector 4, Tnregistrata
la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1842913/14.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr.
3892/14.05.2020, prin care solicita, emiterea avizului de specialitate pentru defri9area arborilor
uscati 9i interven jia asupra coronamentelor celorlalti arbori situaji pe spajiul verde aferent blocului
113 de la adresa sus mentionata, dupa veriftcarea efectuata pe teren Tn data de 29.05.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec jie a spajillor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde spate bloc scara I :

- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 40cm, h 10m, Tnclinat la 30-35' spre carosabil/parcarea auto
(locurile de parcare nr. 21 9i 22) – prezinta inceput de scorbura la baza trunchiului 98 pe o inaltime
de 0,5 m pe trunchi – risc de dezradacinare ;

- 1 ex. Aitanthus altissima (fals otetar) a 40cm, h 10m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
tucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranta bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sanctiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea
arborilor uscaji/declin biologic avizati pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia plantarii a 7 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i
TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn in spajiul verde aferent blocului 113, in
perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. 'in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

(
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1 ) luand Tn considerare calitatea institutiei dvs. de administrator al spatiilor verzi potrivit
actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure9ti 9i Consiliul Local al
Sectorului 1-6 9i obligajiile ce va revin privind: protectia 9i conservarea spajiilor verzi; regenerarea,
extinderea, ameliorarea compozijiei 9i a calita Iii spatiilor verzi; elaborarea 9i aplicarea unui complex
de masuri privind aducerea 9i menjinerea spajiilor verzi Tn starea corespunzatoare funcjiilor lor,
potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitatilor:

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegeta+ie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de Tntrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excep jie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frangere ca urmare a condijiilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic
pornit in vegetatie, in perioada de vara 2020 (de vegetajie) se permite aplicarea lucrarilor din
cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Prirnaria Municipiului Bucure9ti
(PMB) - Direc+ia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spa+iilor verzi publice situate pe raza
Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate,
rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor afla li pe spa+iile verzi administrate, faa a fi
necesara solicitarea prealabtla de emitere a avizului de specialitate, adresata Directiei de Mediu din
cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti.

Astfel, administratorii spatiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenjiile asupra
vegetatiei in mod planificat 9i organizat, in functie de necesitalile identificate de ace9tia 9i de
cetateni, asociatii de proprie{ari, etc., astfel inca( sa se asigurg Tntretinerea corespunzatoare d
vegetajiei cu men+inerea starii de viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor prin realizarea unor interventii
profesionale, cu echipamente 9i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic 9i tipului de
interventie

3) Totodata, in situatia Tn care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi aplicate Tn
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obligatia de a One
cont de prevederile aliniatului V – Gestionarea solicitarilor de Toaletare preluand, retinand,
anatizand, centralizand 9i prioritizand solicitarile Tnregistrate in cadrul institutiei

Mentionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru
perioada 15 aprilie - 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condijiilor stabilite in
inscrisurile acesteia

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilita Iii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea peten{itor, care
au ca obiect solicitarea de interventii asupra materialului dendrologic aflat pe spatiile verzi domeniu
public pe care le dejineji in administrare 9i de a le solujiona prin verificarea, evaluarea materialului
dendrologic 9i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea lucrarilor de
Tntretinere/formare sau regenerare Tn functie de situajie 9i de perioadele de vegetajie specifice
acestora

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direc jia de Mediu din cadrul Primariei Municipiulu{
Bucure9ti nu va mai emite avize de toaletare pe locatii punctuale pentru materialul dendrologic din
spajiile veai situate pe domeniul public al Municipiului Bucure9ti, avand Tn vedere faptul ca adresa
cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera gestionarea 9i organizarea lucrarilor de intrejinere
a materialului dendrologic aflat pe spatiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure9ti.

'in situatia Tn care, pe spatlile verzi aflate in administrarea institujiei dvs. constatati material
dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
saprofite 9i/sau uscati 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din
adresa cu caracter de aviz general (nr. 3045/1 5.04.2020) pentru lucrari de Tntrejinere a materialului
dendrologic pentru perioada de vegetajie , prin marcarea, in functie de situajie, a arborilor respectivi
cu vopsea speciala de culoare ro§ie daca sunt uscaji in proportie de 80% - 100%, sau cu vopsea
verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar informajiile privind starea 9i dimensiunile acestora,
elementele de ident}ficare a acestora Tn teren, etc., se vor centraliza 9i transmite catre Direc+ia de
Mediu Tnsojite de fotografii relevante - parafate, conform specificajiilor.

Menjionim faptul ca in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executa lucrari de
defri9are a arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor menjionate mai sus va rugam sa dispuneji analizarea, verificarea 9i luarea
masurilor ce se impun pentru solujionarea corespunzitoare a situatiei semnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr.
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3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie comunicate atat petentului, cat 9i serviciului
de specialitate din cadrul Directiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea executiei lucrarilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de executie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sanctiuni conform art. 6,
pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protectie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri;are – 2 ex. (1 ex. uscat 100% + 1 ex. in declin biologic avansat)

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NIcoLAE

Tntocmit: Exp. Tudora BUILA
/DM,6

Red: TB/5 ex./05.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB / - - ‘
http://www pmb ro/institutii/primaria/dlrectli/dlrectia medlu/avtze_arborl_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845502/4272/ 1 6. IUN. 2020

cA TR E.
Primiria Sectorului 4

Direc ga Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare $i Control Spalii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ : Asocia jia de proprietari bl. 18, $os Giurgiului nr. 122A. sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 28486/20.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9U cu nr.
1845502/22.05.2020 9i ta Direc jia de Mediu cu nr. 4272/25.05.2020, prin care solicitaji emiterea avizului de
specialitate pentru interven jia asupra unor arbori uscaji situati in spatiul verde aferent blocului 18 din §os
Giurgiului nr. 122A, sector 4. dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 04.06.2020, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile utterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntre!+nerea alveolelor
stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 91 H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridacinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei (la exemplarul situat in
alveola parcare bloc):
Spajiul verde lateral dreapta bloc:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) a 90cm, h 13m. uscat 100%
- 2 ex. Robinia sp. (salcam) a 30-35cm, h 4,5-9m, uscate 100%
- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 40cm, h 13m, dezechilibrat spre carosabil, cu scorbura deschisa Ia h 0,3m

cu lipsa cilindrului central pe o TrIal Time de 0,45m
Spa guI verde lateral stanga bloc - arbore in alveola parcare (spate Ioc parcare nr. 31):

- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 35cm, h 8m, lipsit de coronament, uscat 85%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, cu marcarea corespunzatoare a zonei de execujie a lucrarilor, evacuandu-se masa lemnoasa pentru
a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor
privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscati avizaji pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligatia plantarii a 10 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja
trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jte de specie astfel : 1 ex. in alveola
din parcare ramasa libera dupa extragerea radacinilor 9i 9 ex. pe spatiul verde aferent blocului 18, in
perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea tucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asocia Tia de proprietari are obtiga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze. in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiintarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 5 ex. (4ex. uscate 85-100% + 1 ex. in declin biologic avansat)

(

(

DIRL ’0 :.CUTIV ADJUNCT,
U

§ef Serviciu Avize qi Acordud

Red: TB/4 ex./1 1.06.2020
http //ww pmb ro/lnstltutll lze_arborl_ln_consultare php , po data do
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1845487/4275/ 7 6' IUN. 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc ga Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spalii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 32065/20.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1845487/22.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4275/25.05.2020, prin care solicitaji emiterea avizului de
specialitate pentru interven jia asupra unor abori uscati situaji in spajiul verde din faja blocului E din §os.
Giurgiu lui nr. 67-77, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 04.06.2020, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarite ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spa+iul verde faR bloc:

- 2 ex. Acer sp. (arjar) a 40-45cm, h 9-13m, uscate 100%
Spatiul verde spate bloc:

- 1 ex. Malus sp. (mar) a 30cm, h 8m. Tnclinat la 25-30' spre alee cu scorbura la baza trunchiului 9i
lipsa parjiala a cilindrului central

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urrnari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, cu marcarea corespunzatoare a zonei de execujie a lucrarilor, evacuandu-se masa lemnoasa pentru
a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor,

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor
privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciutui adus mediului, in compensarea arboritor
uscaji/dectin blologic avizati pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 8
ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchlului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare
diametrului Tn func Ie de specie, in spajiul verde aferent blocului E, dupa extragerea radacinilor arborilor
avizaji pentru defri9are, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri;are – 3 ex. arbori (2 ex. uscate 100%+ 1 ex. in declin biologic)

DIREC, ADJUNCT,
CU

WEy
§ef Serviciu Avize 9i Acorduri

Alexandru NICOLAE

q&;
Tntocmit: Exp. Tudora BUILA

rMaq
Red: TB/4 ex./1 1 06.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http //www pmb ro/lnstltutll/prlmarla/dlrectll/dlrectla_medlu/avlze_arborl_In_consultare/avlze_arbon_ln_consultare php , pe data do /Z iaN. 2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845973/4343/

1 5, FUN. 2020

cA TR E,
Administra jia Cimitirelor §i Crematoriilor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre §tiinla
• Cimitirul Metalurgiei, B-duI Metaluraiei nr 65-#:7 ''rtnr 4
• D-na I

(

I

Referitor la adresa doamnei inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti
cu nr. 1845973/25.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4343/26.05.2020, prin care solicita
emiterea avizului de specialltate pentru interven jia asupra unui arbore situat Tn Cimitirul
Metalurgiei, in perimetrul locului de veci nr. 30 din Fig. 5Bis aflat Tn concesiunea dansei (pentru
care a omis sa faca dovada calitatii de concesionar), dupa verificarea efectuata pe teren, in data
de 04.06.2020. avizim
Defri§are cu extragerea ridicinilor:

- 1 ex. Prunus cerasus (vi9in) a 15cm, h 4,5m, situat Tn perimetrul locului de veci nr. 30 din
Fig. 5Bis (spatele crucii) – prin amplasament impiedica efectuarea unei lucrari funerare sau o
eventuala inhuman:

Lucrarea de defri§are cu scoaterea radaclnilor, se va efectua prin grija administratorului
legal al terenului pe care se afla arborele (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, evacuTndu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcjiilor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat pentru
defri9are conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie
de specie in Cimitirul Bellu-$erban voda, in perimetrul Cimitirului Metalurgiei sau Tn alte unitali
aflate Tn administrarea ACCU, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 altn.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor Tn compensare cu obligativitatea mentionarii cimitirului unde s-au efectuat
plantarile. ’in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9t act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are : 1 ex. Tn perimetrul locului de vecl

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

C
E

b/uv#
Tntocmit: Exp. Tudora ButLA

Red: TB/4 ex./1 1.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1846304/4435/
7 6, IUN. 2020

cA T R E.
Administra jia Cimitirelor §i Crematoriilor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre §tiin lal
• Cimitirul Metalurgiei, B-duI Metalurgiei nr. 65-67, sector 4
• D-na ;fr.

Referitor la adresa doamnei lregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti
cu nr. 1846304/26.05.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 4435/27.05.2020, prin care solicita
emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore situat in Cimitirul
Metalurgiei, in perimetrul locului de veci nr. 6 din Fig. 100 aftat in concesiunea dansei conform
Actului de concesiune nr. 2620/29.08.2001, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de
04.06.2020, avizam:
Defri§are cu extragerea radacinilor:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 30cm, h 5-6m, situat in perimetrul locului de vecl nr.6 din
Fig. 100 (spate cruce) – prin amplasament Tmpiedica efectuarea unei lucrari funerare sau o
eventuala inhuman:

Lucrarea de defri9are cu scoaterea radacinilor, se va efectua prin grija administratorului
legal al terenului pe care se afla arborele (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, evacuTndu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcjiilor funerare din jur,

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat pentru
defri9are conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn functie
de specie in Cimitirul Bellu-§erban voda, in perimetrul Cimitirului Metalurgiei sau Tn alte unitali
aflate Tn administrarea ACCU, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare cu obligativitatea mentionarii cimitirului unde s-au efectuat
plantarile. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentut aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are : 1 ex. in perimetrul locului de vecl

TOR EXECUTIV ADJUNCT,
'IHAILESCU

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

?Jh
intocmit: Exp. Tudora BUILA

Red: TB/4 ex./1 1.06.2020 prezentul avlz a fost postat pe site-ul PMB /(a„“6
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1846551/4437/ . _
1 6' IUN. 2020

cA TR E.
Primiria Sectorului 4

Direcjia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
{,

Spre §tiin ii :
- Doa/n/la , _ ..._.. . .__.____..____ __,__,. _ 7
- Asociajia de proprietari R17, Aleea Drago§ Mladinovici nr.7, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 32452/26.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucuresti cu nr. 1846551/26.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4437/27.05.2020, prin
care solicitati ca urmare a cererii d-nei I emiterea avizului de specialitate
pentru intewen jia asupra unui arbore, („1 ex. arjar O 30m, h 8m, in declin biologic
avansat, cu scorbura la baza, inclinat ta 20')aflat Tn parcarea de re9edinta din spatele
blocului R17 din Al. Drago9 Mladinovici nr. 7", sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren
in data de 04.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea radicinilor 9i obligativitatea men+inerii alveolei:

- 1 ex. Acer sp. (artar) a 45m, h 8m, situat Tntre locurile de parcare 39 9i 40, Tnclinat
la 20-25' spre locul nr. 40, cu ciuperci saprofite pe trunchi, lipsit de scoarla la baza
acestuia, cu cilindrul central putred, iar la Tnaljimea de 2,5m pe trunchi prezinta galerii de
ciocanitoare – risc de dezradacinare 9i prabu9ire peste autoturismele din parcarea auto.

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct
8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui in declin
biologic avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii
a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i
Tnaltime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie astfel : 1 ex. in alveola dintre

\q
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locurile de parcare nr. 39 9i 40 9i alte 5 ex. pe spa+iul verde aferent blocului R17, de la
adresa sus men+ionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea
verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

D-na , , are obliga jia, ca dupa primirea avizului sa TI afi9eze, in
copie, la avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. in declin biologic avansat

(-
CUTIV ADJUNCT,
IAILEscu

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

11, IUN. 2020
'intocmit: Exp. Tudora BUILA

/772„'+
Red: TB/6 ex./05.06.2020 prezentul aviz a fast postat pe site-ul PMB /
http //www pmb ro/lnstltutll/prlmarla/dlrectll/dlrectla_medlu/avlze_arbon_In_consultare/avlze_arbon_in_consultare php , pe data de

Bd. Regina Elisatnta nr. 47, cod poetaI 050013, sector 5. Bucure91, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



re
\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 185l-082/5M3-IM)mF7a

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc lia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare ;i Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ;tiin$ : - Asocia jia de proprietari bloc 12, Str, Lamote§ti nr, 8, sector 4,
E-mail .

- D-nuI C

Referitor la adresa Asociatiei de proprietari bl.12 din str. Lamote9ti nr. 8, respectiv a d-lui 1
inregistrate la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr, 1852082/15.06.2020; 1852081/15.06.2020 91 la ulrec IIa
de Mediu cu nr. 5073/16.06.2020; 5074/16.06.2020, prin care solictta emiterea avizului de speciatitate
pentru intervenjia asupra unui arbore Tn pericol de prabu9ire, situat Tn platbanda din faja blocului 12
(adiacenta parcarit auto amenajate) de la adresa sus menjionata, dupa verificarea efectuata pe teren, in
data de 18.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C,G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Platbanda fa@ bloc 12 :

- 1 ex. Populus pyramtdalis (ptop piramidal) a 60m, h 13m, Tnclinat la 25-30' spre parcarea auto
arnenajata – risc foarte mare de dezradacinare in partea opusa Tnclinarii

Lucrarile de defri§are avizate, se vor efectua in regim de urgenta, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin
grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H,C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciutui adus mediului, in compensarea arborelui Tn declin biotogic avizat
pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i Tnaltime corespunzatoare diametrului Tn func jie de
specie Tn platbanda din faja blocului 9i pe spajiul verde aferent acestuia in perioada optima din toamna
anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ,

Asociajia de proprietart are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vlzibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterti
Defri9are – 1 ex. in declin biologic avansat

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rizvpn M{HAILEScu

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE -ly :

intocmit: Exp. Tudora BUILA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844338/4144/
22 IUN. 29:9

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiinji :
Domnul
E-mail ;
Asocia fia de Proprietari bl. 21, str. C-tin Radulescu Motru nr. 16, sector 4

4

Referitor la adresa dvs. nr. 26786/14.05.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr,
1844338/20.05.2020 ;i la Direc jia de Mediu cu nr. 4144/21.05.2020, prin care solicitaji ca urmare a sesizarii
d-lu emiterea avizului de specialitate pentru intewen jia asupra unor arbori uscaji siuaji pe
spatiul verde din spatele blocului 21 din Str. C-tin Radulescu Motru nr. 16, sector 4, dupa verificarea
efewctuata pe teren Tn data de 12.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
admintstrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarite 9i completarite ulterioare 9i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiitor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spa{iul verde spate bloc scara C :

- 2 ex. Acer sp. (arjar) a 30-35cm, h 5-12m, uscate 100%(1 ex. este bitulpinal 91 1 ex. este lipsit de
coronament)

- 1 ex. ciot Morus (dud) a 50cm, h 1,3m
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urrnari

nedorite 91 crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur,

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucraritor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 98 a persoanelor in zona
operatiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaji aviza li pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii 1 3ex. arbori tinert cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie in spajiul verde
aferent blocului 21, in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ,

Asociajia de proprietari are obliga jia, ca dupa primirea avizului sa it afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc viztbil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 3 ex. uscate 100%

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize qi Acordun
Alexandru

Tntocmit: Exp
Red : B. T./ 6 ex. – 15.06.2020
http //www pmb ro/lnstltutll/prlmarta/dl pe data
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844407/4147/ 22 fUN. 29:9

cAT RE,
Domnul

E-mail : k
[) n 1) a1

Str. 5

sector 4J(Aleea Ornamentului nr.

( Referitor la adresa dvs. transmisa prin e-mail, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti
cu nr. 1844407/20.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4147/21.05.2020, prin care solicitati ca
urmare a adresei Direcjiei Generale de Politie Locala sector 4 – Directia Inspectie 9i Control –
Serviciul Protecjia Mediului, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra arborilor
situaji pe terenul proprietate al parintilor din Aleea Ornamentului nr. ac, sector 4, conform
Contractului de vanzare autentificat sub nr. 6400/10.09.2018 dupa verificarea efectuata pe teren,
in data de 12.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i
H.C.G,M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, avizam:
Toaletare :
Teren proprietate Aleea Ornamentului nr. GC :

Reducerea cu 2/3 din inaltimea/volumul coronamentelor (functie de specie), in vederea
inlaturarii riscului de desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condilii meteo nefavorabile,
avand Tn vedere varsta Tnaintata, esenta slaba a lemnului speciei, Tniltimea considerabila (la
specia plop) 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) a 50cm, h cca. 26m
- 1 ex. Morus sp. (dud) a 35cm, h 11m, Tnclinat din coronament la 35' spre blocul din

vecinatate
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, in vederea Tnlaturarii riscului de desprindere

frangere 9i prabu9ire a ramurilor la conditii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor de
echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 35cm, h 13m, dezechilibrat spre bloc, cu Tnceput de
scorbura Ia h 2m pe trunchi

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor. in vederea echilibrarii, a inlaturarii riscului
de desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteD nefavorabile ei eliminarea
ramurilor uscate la

- 1 ex. Acer negundo (artar) a 25 cm, h 11m – cu degajare faIada bloc vecin
- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 40cm, h 12m, dezechilibrat spre parcare exterioara (Ioc

parcare nr. 3)
Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excep jia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa in orice

(
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perioada a anului), prin grija proprietarului legal al terenului pe care se afla arborii (cu o nrma
specializata Tn acest tip de lucrari), cu marcarea corespunzitoare a zonei de execu jie a
lucririlor, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiitor din jur, a rejelelor aeriene 9i a
autoturismelor din parcarea auto.

Precizam ca proprietarul legal al terenutui este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona de executie a lucrarilor, respectarea
prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare - 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIHAILESCU (

§ef Sewiciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

(

intocmit: Exp. Tudora BUILA

/% a.
Red: TB/5 ex./15.06.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http //www pmb ro/instltutll/pnmarla/dlrectll/directia_medlu/avlze_arbori_in_consultare/avlzo_arboriJn_consultare php , pe data do

: 7. !UN ?en
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845452/4261/ ZHI]]
cA TR E,

Primaria Sectorului 4
Direcjia Gospodarire Locali

Serviciul Monitorizare 9i Control Spalii Veni
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiin g :
Asocialia de Proprietari bl. 24, sc. 1,2,3,4, str. Spini§ nr. 3, sector 4
E-mail

Urmare a adresei Asociajiei de proprietari bl. 24. sc. 1,2,3,4 din str. Spini9 nr. 3, sector 4, Tnregistrata la
Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1845452/22.05.2020 9i la Direc jia de Med iu cu nr. 4261/25.05.2020,
prin care solicita, emiterea avizului de specialitate pentru defri9area arborilor uscaji 9i interven jia asupra
coronamentelor celorlalji arbori situaji pe spajiul verde aferent blocului 24 de la adresa sus menjionata, dupa
verificarea efectuata pe teren Tn data de 12.06,2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spaliul verde fag bloc scara 4 :

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 25cm, h 5m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului legal
al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-
se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiet lucrarilor,
privind : respectarea prevederilor avizulul, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferinja
trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie in spajiul verde aferent
blocului 24, in perioada optima din toamna anutui 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunta Directia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela91 act normativ

(

(

in ceea ce prive9te aplicarea lucrarilor de Tntrejinere a arborilor situaji pe spajiul verde aferent blocului
24, sc.1,2,3,4 de la adresa sus menjionata, care constau Tn lucrari de echilibrare/regenerare/formare, va
comunicam urmatoarele

1) luand in considerare calitatea institujiei dvs. de administrator al spa+iilor verzi potrivit actelor
normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure9ti 91 Consiliul Local al Sectorului 1-6 9i obligajiile
ce va revin privind: protecjia 9i conservarea spajiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozijlei 9i
a calitalii spatiilor verzi; elaborarea 9i aplicarea unui complex de masuri privtnd aducerea 9i menjinerea
spajiilor verzi Tn starea corespunzatoare funcjiitor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor;

2) tinand cont de faptul ca in perioada de vegetatie nu sunt recomandate aplicarea lucrarilor de
intretinere priv ind echilibrarea coronamentelor (excepjie fac arborii cu coronamente dezechilibrate prin
frangere ca urmare a conditiilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic pornit Tn vegeta;ie, in
perioada de vara 2020 (de vegetatie) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr.
3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure9ti (PMB) - Direcjia de Mediu, pnn care
administratorilor legali ai spajiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de
a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor afla+i pe
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spa+iite verzi administrate, Hra a fi necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate,
adresata Directiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intewenjiile asupra vegetajiei
in mod planificat 9i organizat, in func;ie de necesitatite identificate de ace9tia 9i de cetajeni, asocia}ii de
proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure intretinerea corespunzatoare a vegetatiei cu mentinerea starii de
viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor prin realizarea unor intervenjii profesionale, cu echipamente 9i instrumente
de lucru adecvate materialului dendrologic 9i tipului de intervenjie

3) Totodata, in situa;ia in care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi aplicate Tn perioada 15
aprtlie - 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obligatia de a tine cont de prevederile
aliniatului V– Gestionarea solicitarilor de Toaletare pretuand, rejinand, analizand, centralizand 9i prioritizand
solicitarile Tnregistrate in cadrul institutiei

Menjionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru perioada 15
aprilie - 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condijiilor stabilite in inscrisurile acesteia

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitalii adresei cu caracter general nr. 3045/15.04.2020
aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petentilor, care au ca obiect solicitarea de
intervenjii asupra materialului dendrologic aflat pe spajiile verzi domeniu public pe care le detineti Tn
administrare 9i de a le solujiona prin verificarea, evaluarea materialului dendrologic §i luarea unei decizit
privind aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea lucrarilor de intre;inere/formare sau regenerare Tn functie de
situatie 9i de perioadele de vegetajie specifice acestora

in perioada 15.04.20i0-36.09.2020, Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti nu
va mai emite avize de toaletare pe loca;ii punctuale pentru materialul dendrologic din spatiile verzi situate pe
domeniul public al Municipiului Bucure9ti, avand Tn vedere faptul ca adresa cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 acopera gestionarea 9i organizarea lucrarilor de Tntrejinere a materialului dendrologic aflat
pe spajiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure9ti.

in situatia Tn care, pe spa+iile verzi aflate Tn administrarea institujiei dvs. constataTi materialf
dendrologic in declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci saprofite
9i/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter
de aviz general (nr. 3045/1 5.04.2020) pentru lucrari de Tntre{inere a materialului dendrologic pentru perioada
de vegetajie , prin marcarea, in func Tie de situajie, a arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro9ie
daca sunt uscaji in propoQie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar
informattite privind starea 9i dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora Tn teren, etc., se vor
centraliza 9i transmite catre Direcjia de Mediu insojite de fotografii retevante - parafate, conform specificajiilor

Menjionam faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executa lucrari de defri?are a
arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor menjionate mai sus va rugam sa dispuneti analizarea, verificarea si luarea masurilor ce
se impun pentru solujtonarea corespunzatoare a situajiei semnalate de petent, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie
comunicate atat petentului, cat ;i serviciului de specialitate din cadrul Directiei de Mediu (conform asteriscului
din aliniatul II)

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranta bunurilor 9i a persoanelor Tn
zona operajiunilor, supravegherea execujtei lucrarilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei
de execu+ie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti

Asociajia de proprietari are obtiga jia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. uscat 100%

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
R.

$ef Serviciu Avize qi Acordun
Alexandru NICOLAE

QM
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr- 1845468/4262/ 22 JUN. 29:9

cAT RE.
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locali
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinti :
D=nuI #

)r 4
e nr.

E-maIl : \

Urmare a adresei d-lui / _ __ J, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1845468/22.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4262/25.05.2020, prin care solicita, emiterea
avizului de specialitate pentru defri§area arborilor uscaji 9i interventia asupra coronamentelor
celorlalti arbori situati pe spatiul verde aferent blocului 56 din str. Alma9ul Mare nr. 11, scarile nr
1,2,3,4, dupa verificarea efectuata pe teren in data de 12.06.2020, in conformitate cu Legea nr,
24/2007 privind reglementarea 9i admlnistrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile u}terioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a
spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spa guI verde fag bloc :

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 15cm, h 4,5m uscat 100%
Spatiul verde spate bloc :

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 25cm, h 5m, bitulpinal, uscat 100%
Eliminare tulpina uscata 85% la :
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 4C)cm, h 9m, bitulpinal cu o tulpina uscata 85% 9i ciuperci

saprofite pe trunchi
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal at terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, 'in compensarea
arborilor uscati avizati pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti obliga jia plantarii a
2 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime
corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn in spatiul verde aferent blocului 56, in perioada
optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

(

(

in ceea ce prive9te aplicarea lucrarilor de Tntrejinere a arborilor situa{i pe spatiul verde
aferent blocului 56 de la adresa sus mentionata, care constau Tn lucrari de echilibrare, regenerare,
formare, va comunicam urmatoarele :
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1 ) luand Tn considerare calitatea institu+iei dvs. de administrator al spatiilor verzi potrivit
actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al
Sectorului 1-6 9i obligajiile ce va revin privind: protec{ia 9i consewarea spatiilor verb; regenerarea,
extinderea, ameliorarea compozitiei 9i a calitijii spa+iilor verzi; elaborarea 9i aplicarea unui complex
de masuri privind aducerea 9i menjinerea spajiilor verzi Tn starea corespunzatoare functiilor tor,
potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spatiilor
veni din intravilanul localitatilor;

2) tinand cont de faptul ca in perioada de vegeta jie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de Tntre+inere privind echilibrarea coronamentelor (exceptie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frangere ca urmare a condi+iilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic
pornit Tn vegeta+ie, in perioada de vara 2020 (de vegeta jie) se permite aplicarea lucrarilor din
cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure9ti
(PMB) - Direc jia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spajiilor vent publice situate pe raza
Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate,
rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor afla+i pe spa+iile veai administrate, fara a fi
necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata Direcjiei de Mediu din
cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spa+iilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenjiile asupra
vegetatiei in mod planificat 9i organizat, in func jie de necesitalile identificate de ace9tia 9i de
cetajeni, asociajii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure Tntretinerea corespunzatoare a
vegetatiei cu mentinerea starii de viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor prin realizarea unor interventii
profesionale, cu echipamente 9i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic 9i tipului de
interventie. f

3) Totodata, in situa jia in care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi aplicate Tn
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obligatia de a tine
cant de prevederile aliniatului V – Gestionarea solicitarilor de Toaletare preluand, retinand,
analizand, centralizand 9i prioritizand solicitarile Tnregistrate Tn cadrul institujiei.

Menjionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condijiilor stabilite in
inscrisurile acesteia

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitatii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petentilor, care
au ca obiect solicitarea de intervenjii asupra materialulut dendrologic aflat pe spajiile verzi domeniu
public pe care le detineji in administrare 9i de a le solutiona prin verificarea, evaluarea materia}ului
dendrologic 9i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea lucrarilor de
Tntrejinere/formare sau regenerare Tn func+ie de situajie 9i de perioadete de vegeta+ie specifice
acestora

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direcjia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului
Bucure9ti nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru materialul dendrologic din
spatiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucure9ti, avand Tn vedere faptul ca adresa
cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera gestionarea 9i organtzarea lucrarilor de intrejinerd
a materialului dendrologic aflat pe spatiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure9ti.

in situajta in care, pe spajiile verzi aflate Tn administrarea institutiei dvs. constatati material
dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
saprofite 9i/sau usca+i 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din
adresa cu caracter de aviz general (nr. 3045/1 5.04.2020) pentru lucrari de Tntrejinere a materialului
dendrologic pentru perioada de vegetatie, prin marcarea, in functie de situatie, a arborilor respectivi
cu vopsea speciala de culoare ro9ie daca sunt uscati Tn proporjie de 80% - 100%, sau cu vopsea
verde daca se aHa in declin biologic avansat, iar informatiile privind starea 9i dimensiunile acestora,
elementele de identificare a acestora in teren, etc., se vor centraliza si transmite catre Directia de
Mediu Tnsojite de fotografii relevante - parafate, conform specificatiilor.

Menjionim faptul cd in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executd lucrari de
defri9are a arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure§ti.

Conform celor menjionate mai sus va rugam sa dispuneti analizarea, verificarea 9i luarea
masurilor ce se impun pentru solu+ionarea corespunzatoare a situajtei semnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr.
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3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie comunicate atat petentului, cat 9i serviciului
de specialitate din cadrul Directiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranta bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operatiunilor, supravegherea executiei lucrarilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sanctiuni conform art. 6,
pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protectie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Asociatia de proprietari are obtiga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn;tiin{area tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 2 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Raman MIHi\ILESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NIcoLAE

?JCu

Red: TB/5 ex./15.06.2020 prezentul aviz a fast postat pe site_ul PMB : 7. lyN. 29:9 f”focmEZH:BUILA
http://www pmb ro/lnstltutli/primaria/directli/directia_mediu/avize_arbori_in consultare/avize_arbori_ln_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr- 1845504/4263 ; 1849694/4816/ 32 ruN. a:9

cAT RE.
PIATA DE GROS ADMINISTRARE S.R.L.

D-na
Bd. Metalurgiei nr. 132, cladirea administrativa. et. 1. cam.6, sector 4

E-mail

Referitor la adresele dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1845504/22.05.2020; 1849694/05.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4263/25.05.2020;
4816/09.06.2020, prin care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra
unor arbori situati pe terenul aferent Complexului Comercial Piaja de Gros Bucure9ti din B-duI
Metalurgiei nr. 132, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 04.06.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucure9ti, avizim:
Toaletare :
Zoni spate hala frig:

Reducerea cu 2/3 a Tnaljimii coronamentului, in vederea inlaturarii riscului de desprindere
frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile sau chiar de dezradacinare al
arborelui, avand Tn vedere varsta inaintata, esenta slaba a lemnului speciei, Tnaltimea
considerabila, afectarea radacinilor de suprafata prin executia lucrarilor din vecinatatea corpului
tehnic 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) a 60cm, h 22m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, in vederea Tnlaturarii riscului de

desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi iii meteo nefavorabile, avand in vedere
varsta inaintata, esenta slaba a lemnului speciei, inaltimea considerabila cu aplicarea lucrarllor de
echllibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 3 ex. Populus alba (plop alb) a 45-5C)cm, h 14m ale caroro coronamente afecteaza vizibil
acoperi9ul halei de frig
Zona bazin apa pentru incendii - arbori situaji la cca. 1,3-1,5m:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, in vederea Tnlaturarii riscului de
desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile, avand Tn vedere
varsta Tnaintata, esenta slaba a lemnului speciei, inattimea considerabila cu aplicarea lucrarilor de
echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 4 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 30-60cm, h 14-20m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor. in vederea inlaturarii riscului de

desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor
de echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals otetar) a 40cm, h 13m
- 5 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 30-45cm, h 6m dezechilibrate

Zona bazin api potabila:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni. in vederea Tnlaturarii

riscutui de desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile, cu
aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

(

(
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2 ex. Acer sp. (arjar) a 30-45cm, h 11-13m (1 ex. bitulpinal)
Zoni acces auto (vecinatate stajie STB 313, 312):

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mart dimensiuni, in vederea Tnlaturarii
rtscului de desprindere frangere 9i pribu9ire a ramurilor la condijit meteo nefavorabile, cu
aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i etiminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 45cm, h 15m
Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, 'in perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excep jia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa in orice
perioada a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se afla
arborii, cu marcarea corespunzitoare a zonei de execujie a lucrarilor, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarii construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene, aparatelor de joaca 91 a autoturismelor din
parcarea auto.

Precizam ca proprietarul sau administratorul legal al terenului este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona de executie a
lucrarilor, respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare - 17 ex.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
R&van MIHAILESCU

$ef Serviciu Avize qi Acordun
Alexandru NIC;OLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845169/4265/

22 !UN. 2929

cA TR E.
D-na

Str
E-mail

Referitor la adresa dvs. transmisa prin e-mail, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1845169/22.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4265/25.05.2020, prin care solicitaji emiterea avizului de
specialitate pentru intervenjia asupra unui arbore situat Tn curtea imobilului proprietatn din gtr F3aldana nr.

sector 4, conform Contractutui de vanzare-cumparare autentificat sub nr. Tntrucat
prezinta pericol integritatea imobilului dvs.9i a celor din imediata vecinatate in timpul fenomenelor
meteorologice nefavorabile, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 12.06,2020, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravitanul localitalilor, cu
modificarile 91 completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizam
Toaletare ;
Curte imobil str. Baldana nr. 42 -

Reducerea cu 1-1 ,5m din lungimea ramurilor orientate spre strada (care afecteaza rejeaua electrica
stradala) cu 1/4 din Tnaljimea coronamentului, in vederea echilibrarii, a inlaturarii riscului de desprindere
frangere 9i prabu9ire a ramurilor Ia condijii meteD nefavorabile ;i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex. Abies sp. (brad) a 35cm, h 13m, situat lateral dreapta acces curte Ia cca. 1,2-1,3 m de
cladire ale carui ramuri afecteaza reteaua elctrica strada la

Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G,M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protec jie a spaliilor veui de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in perioada de
repaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excep jia eliminari}
ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a anului), prin grija proprietarului
legal al terenului pe care se afla arborele cu o firma de specialitate abilitata in acest tip de lucrari, cu
marcarea corespunzatoare a zonei de execujie a lucrarilor, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces. luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur, a
rejelelor aeriene ;i a autoturismelor de pe carosabil.

Precizam ca proprietarul legal al terenutui este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor,
siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona de execujie a lucrarilor, respectarea prevederilor avizului 9i a
tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare – 1 ex.

(

(

9ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

%
intocmit: Exp. Tudora BUILA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1846114/4341/
22 !UN. 29:9

cAT RE,
D-na

Str
E-mail :

Referitor la adresa dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1846114 din
25.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4341/26.05.2020, prin care solicitaji emiterea avizului de
specialitate pentru interven jia asupra unor arbori situaji pe proprietatea dvs. din str. Tache
Gheorghe nr. 9, sector 4, conform Contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.

dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 029.05.2020, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor,
cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Toaletare :
CurIe imobil str. Tache Gheorghe nr. 9 - arbori situaji lateral dreapta acces spre nr. 11 :

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea echilibrarii, a
Tnlaturarii riscului de producere a pagubelor materiale prin desprindere frangere 9i prabu9ire a
ramurilor Ia conditii meteo nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 2 ex. Morus sp. (dud) a 40-45cm, h 11-13m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals o+etar) a 45cm, h 14m al carui coronament afecteaza

acoperi9urile imobilelor nr. 9 9i 11
Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiulut
Bucure9ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excep jia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice
perioada a anului), prin grija proprietarului legal al terenului pe care se afla arborii cu marcarea
corespunzitoare a zonei de execu jie a lucrarilor, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca cable de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor
din jur 9i a rejelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul legal at terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona de execu jie a lucrarilor, respectarea
prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 3 ex.

r

(

DIRECTOR
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§ef Serviciu Avize qi Acorduri

Alexandru NICOLAE c,f I lb

intocmit: Exp. Tudora BUILA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1846589/4413/
22. !UN. 29:9

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spalii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinta .
E-mail

Urmare a adresei d-lui _ i9or. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1846589/26.05.2020 $i la Direc jia de Mediu cu nr. 4413/27.05.2020, prin care solicita „defri9area unor arbori
otetari aflati pe domeniul pubIIc, str. Dunarii nr. 35, cot! cu str. Digului" arbori ale caror radacini „s-au extins
pana Tn apropierea casei " 9i totodata coronamentele „afecteaza cablurile de Tnalta tensiune care stabat
proprietatea'', dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 04.06.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare §i H.C.G.M,B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe
teritoriu! Municipiului Bucure9ti, avizim
Defri9are cu extragerea radacinilor 9i obligativitatea menjinerii platbandei:
Platbanda fa$ imobil din str. Dunarii nr. 35 :

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) g40-50cm, h12m, rasarite spontan, situate in platbanda Tn
faja imobilului de la adresa sus menjionata, crescute lipit de gard 9i de sub gardut imobilului (sistemele
radiculare au ridicat soclul gardului aducand prejudicii materiale petentului ; unul dintre exemplare este
dezechilibrat spre strada/parcarea auto amenajata 9i prezinta risc de dezradacinare ; la ambele exemplare
le-au fost sectionate sistemele radiculare de suprafala pentru nivelarea terenutui Tn domeniul public in
vederea realizararii parcarii

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru sistarea prejudiciului material, evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite prin grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor. privind : respectarea prevederilor avizutui, siguran ja bunurilor 91 a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor avizaji pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 12 ex. arbori Uneri cu balot de pamant, cu
circumferinta trunchiului de 20-28 cm ;i TIIaljime corespunzatoare diametrului in functie de specie Tn arealul
din imediata vecinatate (spajiile veai aferente blocurilor de pe B-duI Alexandru Obregia intrucat lalimea
platbandei nu permite) in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga lia de a anun ja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

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

Defri§are – 2 ex. in pericol de prabu9ire, crescute lipit de gardul unui imobil
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 184@M%©–??:7Tnii

cAT RE.
Ministerul Sinati Iii

Spitalul Clinic de Urgen$ pentru copii € M.S.Curie »Bucure§ti
B-duI C-tin Brancoveanu nr. 20. sector 4

E-mail : i

Referitor la adresa dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1849422/04.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4766/05.06.2020, prin care solicitaji
emiterea avizului de specialitate pentru defri9area unor arbori uscati situaji in curtea
Spitalului Clinic de Urgen@ pentru copii < M.S.Curie »Bucure9ti din B-duI C-tin
Brancoveanu nr. 20, sector 4, care reprezinta un real pericol pentru cadrele medicale, copii
9i apartinatori, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 12.06.2020, in conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridicinilor :
SpajluI verde lateral dreapta UPU spre B-duI C-tin Brancoveanu:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) a 40-50cm, h 12m, uscate 100%
Spajiul verde latura cu str. Minci Dumitru:

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) a 30-45cm, h 12m, uscate 100% (1 ex. bitulpinal)
- 2 ex. Robinia sp. (salcam) a 20-25cm, h 9m, uscate 100%

1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 30cm, h 11m, uscat 60%
Zoni spate Amfiteatru spre str. Minca Dumitru :

- 1 ex. Acer sp. (a4ar) a 40cm h 9m, bitulpinal, uscat 100%
SpajluI verde lateral stanga acces UPU :

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 40cm h 9m, bitulpinal, uscat 90%
Spatiul verde fa$ clidire Ambulatoriu:

- 1 ex. Betula sp. (mesteacan) a 30cm h 8m, uscat 100%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 45cm, h 18m, uscat 85%, cu lipsa scoarjei pe trunchi

Spajiul verde - platbandi adiacent parcare auto latura cu B-duI C-tin Brancoveanu:
- 3 ex. Acer sp. (ar{ar) a 30-40cm h 10-12m,(1 ex. bitulpinal), uscate 80-100%
Lucrarile de defri9are cu extragerea radacinilor se vor executa, prin grija proprietarului

sau administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuTndu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca aleile/caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarii construcjiilor din jur 9i a rejelelor aeriene

Menjionam ca proprietarul/administratorul terenului este raspunzator de siguran ja
bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea executarii lucrarilor 9i de
respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiilor de specialitate privind execu Da
defri9arilor, in caz contrar aplicandu-se sanctiuni conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii a 20 ex. arbori tineri cu balot de pamant,
cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie

(
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de specie Tn curtea spitalului Tn perioada optima din primavara anului 2021, conform
Angajamentului de plantare nr. 1849422/4766/

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf.
art.4 din acela9i act normativ.

Mentionam ca pentru exemplarul Juglans (nuc) a 40cm h 8m, uscat 100%, Directia
de Mediu a transmis adresa catre Direc jia pentru Agricultura a Municipiului Bucure§ti -
DADR din §os. Oltenijei nr. 35-37, cladirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, in vederea
emiterii avizului de specialitate, conform competenjelor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 15 ex. (14 ex. uscate 100%+1 ex. uscat 60%)

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NIcoLAE

yILI
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1844504/4143/ a /. 11111 erin,

cAT RE,
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd.Regina Elisabeta nr. 16, sector 3

Spre $tiin$ : D-na
E-mail

3ctor 4

Referitor la adresa d-nei I Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1844504/20.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4143/21.05.2020, prin care solicita emiterea avizului de
specialitate pentru 2ex. arbori situate Tn curtea imobilului din str. Mitropolit Nifon nr. 29, sector 4, dupa
verificarea efectuata pe teren, in data de 12.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizam:
CuRe imobil nr. 29 din str. Mitropolit Nifon:
Toaletare ;

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni. in vederea echilibrarii, a
Tnlaturarii riscului de producere a accidentelor prin desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii
meteo nefavorabile cu aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea 9arpantei uscate la

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) a 70cm, h 13m, inclinat la 20-25' spre imobil – prezinta
inceput de scorbura la baza trunchiului

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni. in vederea echilibrarii. a
Tnlaturarii riscului de producere a accidentelor prin desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condijii
meteo nefavorabile cu aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate la

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 50cm, h 13m. Tnclinat la 25-30'spre imobilul nr. 31 - prezinta Tnceput de
scorbura la inseQia unei 9arpante – risc de prabu9ire peste cladirea de la nr. 31 ;

Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in perioada de
repaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excep jia eliminarii
ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului legal al terenului pe care se afla arborele, cu marcarea corespunzitoare a zonei de
executie a lucrarilor, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces. luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene ;i a autoturismelor de pe
carosabil

Precizam ca proprietarul sau administratorul legal al terenutui este raspunzator de supravegherea
execujtei lucrarilor, siguran ja bunurllor 9i a persoanelor in zona de execu Tie a lucrarilor, respectarea
prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execujie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art.
6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Avand Tn vedere ca imobilul din str. Mitropotit Nifon este situat Tn Zona protejata nr. 88 Parcelarea
Gramont, prezentul aviz este valabil Tnsotit de punctul de vedere al Ministerului Culturii referitor la
prevederite Legii nr. 422/2011 privind protejarea monumentelor istorice, daca este cazul

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare - 2 ex.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1846613/441 8/
29. IUN. 2020

cAT RE,
D-nuI .

Str. V
E-maII .

)r 4

Referitor la adresa dvs., 'inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1846613/26.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4418/27.05.2020 prin care solicitati emiterea
avizului de specialitate pentru doi arbori situati Tn curtea imobilului proprietate din str. Valerian
Prescurea nr. ; sector 4 (conform documentelor anexate la solictare), dupa verificarea efectuata
pe teren Tn data de 18.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare si
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiitor verb de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, avizam
Toaletare :
CurIe imobil str. Valerian Prescurea nr.

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni. in vederea Tnlaturarii
riscului de producere a pagubelor materiale, rezultate Tn urma desprinderii, frangerii 9i prabu9irii a
ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile cu aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea ramurilor
uscate la

- 1 ex. Acer sp. (artar) a 35cm, h 11 m – cu degajarea retelei electrice stradale
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, in vederea Tnlaturarii riscului de producere a

pagubelor materiale, rezultate Tn urma desprinderii, frangerii 9i prabu9irii a ramurilor la condi Iii
meteD nefavorabile cu aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 35cm, h 10m
Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor veni de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excep jia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice
perioada a anului), prin grija proprietarului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se
masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarii constructiilor din jur 9i a rejelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zona de execu jie a lucrarilor, respectarea
prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direqia de Mediu

N. 1846478/4438/ 29. IUN. 2020

cAT RE,
Domnul

E-mail ;

Referitor la adresa dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1846478/26.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4438/27.05.2020, prin care solicitaji
emiterea avizului de defri9are pentru un arbore uscat (fals otetar) situat Tn curtea imobilului
proprietate din Calea §erban voda nr.; sector 4, conform Contractului de vanzare-
cumparare autentificat sub nr. ’, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de
18.06.2020, semnarea Angajamentului de plantare Tn compensare Tn data de 23.06.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privlnd reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 60cm, h 3,5m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmari nedorite prin grija proprietarului terenului pe care se afla arborele, evacuandu-se
masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur 9i a rejelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu
balot de pamant, cu circumferin+a trunchiului de 20cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului
in func jie de specie pe proprietatea de la adresa sus menjionata, in perioada optima din
toamna anului 2020, conform Angajamentului de plantare nr. 1846478/4438/23.06.2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea
verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are - 1 ex. arbore uscat 100%

(

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc{ia de Mediu

Nr. 1846905/4497/

79. ltIN Tnsn cA TRE
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ : D-nuI ' - Asociajia de proprietari bloc 47,
Str. Raul §oimului nr. 4, sector 4

Referitor la adresa d-lui , reprezentant al Asociatiei de proprietari bloc 47 din str. Raul
§omului nr. 4, sector 4, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1846905/27.05.2020 9i la
Direc jia de Mediu cu nr. 4497/28.05.2020, prin care solicita defri9area arborilor uscaji situati pe spajiul
verde aferent blocului 47 de la adresa sus mentionata (Tntre scara 1 9i 2), dupa verificarea efectuata pe
teren, in data de 18.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanut localitalilor, cu modificarile 9i comptetarile ulterioare 9i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor;
Spatiul verde fa@ bloc:

- 1 ex. Acer sp. (artar) a 25m, h 7m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn
spajiul verde aferent blocului 47, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

(

(

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 ta H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aDlica sanctiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

D-nut re obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa it afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1846791/4498/
29. IUN. 2820

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji : Asociajia de proprietari bloc A5, sc. E-J, str. Re§tja nr. 37, sector 4

Referitor la adresa Asociatiei de proprietari bloc A5, sc. E-J, din str. Re9ija nr. 37, sector 4, Tnregistrata
la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1846791/27.05.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4498/28.05.2020
prin care solicita emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra doi arbori situaji in spajiul verde
aferent blocului A5 din str. Re9ita nr. 37, sector 4 (spate scara 1), dupa verificarea efectuata pe teren, 'in
data de 12.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde spate bloc scara 1 :

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 50-70cm, h 17m, al carui sistem radicular afecteaza
instalatia interioara de canalizare conform adresei Apa Nova nr. 19123759/1 2.11.2019 ;

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 50-70cm, h 17m, Tnclinat la 20' spre blocul A6/strada
– prezinta cilindrul central putred la baza trunchiului – risc de dezrardacinare 91 prabu9ire ;

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru sistarea de prejudicii materiale, evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite 91 crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar, prin grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a acctdentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor Tn declin biologic avizaji
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii a 7 ex. arbori tineri cu balot de
pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn f unc jie de
specie Tn spajiul verde aferent blocului A5, de la adresa sus menjionata in perioada optima din toamna
anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf . art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti
ob liga Iia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. In caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf . art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, ’in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri9are – 2ex. (1 ex. Tn declin biologic avansat + 1 ex. care afecteaza canalizarea)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849408/4758/
29. IUN. 2a2tl

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spalii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiinla : D-nuI . E-mail :

Referitor la adresa dvs. nr. 34598/28.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1849408/04.06.2020 9i la Direc jta de Mediu cu nr. 4758/05.06.2020, prin care solicitaji ca urmare a cererii d-
lui . n, emiterea avizului de speciatitate pentru intewen jia asupra unul arbore „situat pe B-duI
Metalurglel VIS a VIS de nr. 81 A", sector 4, aflat Tn declin biologic avansat, dupa verificarea efectuata pe teren
in data de 18.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim
Aliniament stradal B-duI Metalurgiei vis a vis de nr. 81 A - platbanda:
Defri9are cu extragerea radacinilor ;

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 50cm, h gm - prezinta scorbura deschisa la baza
trunchiului cu cilindrul central putred 9i lipsa par{iala a acestuia – risc mare de prabu9ire Tn caroasabil

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evttarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija adminlstratorutui
legal al terenului - Primarta Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur/autovehiculelor de pe
carosabil.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sanctiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui
aflat Tn declln biologic avansat, avizat pentru defri9are. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia
plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i Tnal jime
corespunzatoare diametrului in func jie de specie Tn platbanda plantatiei de aliniament din B-duI Metalurgiei,
in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin,5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are - 1 ex. in declin biologic avansat
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849403/4759/ 29. ruN. 20£O

cA T R E.
Primiria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locali
Sewiciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinti ; - D-nuI ____ _.._.._.. J - -- sect. 4
E-mail:

• Asociajia de proprietari bloc E11, sc. 2, str. Covasna nr. 6, sector 4
(

Referitor la adresa dvs. nr. 28498/28.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1849403/04.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4759/05.06.2020, prin
care solicitati ca urmare a cererii d-lui ' 9i a verificarilor efectuate pe teren
de catre inspectorii institujiei dvs., emiterea avizului de specialitate pentru interven jia
asupra a doi arbori aflati Tn declin biologic avansat, conform foto anexat, situaji pe spa guI
verde aferent blocului E11 din str. Covasna nr. 6, sector 4, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare, HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea 9i
Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protec Be a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridicinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei:
Spajiul verde fala bloc qi lateral dreapta scara 2 – arbore Tn alveoli parcarea auto:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) a 40cm, h 10m, cu scorbura deschisa pe trunchi 9i
lipsa partiala a cilindrului central

- 1 ex. Celtis sp. (sambovina) a 50cm, h 15m, cu scorbura deschisa pe trunchi 9i
lipsa partiala a cilindrului central

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului 9i refacerea fondului vegetal, in
compensarea arborilor Tn declin biologic aviza{i pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia plantarii a 12 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn

(
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spatiul verde aferent btocului E11, de la adresa sus menjionata, respectiv Tn alveola din
parc,area auto1 dupa extragerea radacinilor, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea
verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociatia de proprietari are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie,
la avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri9are – 2 ex.in declin biologic avansat

TECUTIV ADJUNCT,DIRECTQ

(d~g)V£}wIHAILESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NIC;OLAE

fM

19.\US. IIII
Tntocmit: Exp. Tudora BUILA

Red ; B.T./ 5 ex. – 23.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849398/4760/
29. IUN. 20;a

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji : Asociajia de proprietari bloc 46, str. Tulnici nr. 4, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 34606/28.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti
cu nr. 1849398/04.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4760/05.06.2020, prin care solicitati ca
urmare a cererii Asociatiei de proprietari bloc 46 din str. Tulnici nr. 4, sector 4, emiterea avizului de
specialitate pentru intervenjia asupra a doi arbori uscati situati pe spajiul verde aferent blocului 46
de la adresa sus menjionata, conform foto anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor veal din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verb de
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea radicinilor :
Spajiul verde fag bloc qi lateral dreapta scara 2 – spre parcarea auto:

- 2 ex. Acer sp. (arjar) a 30-40m, h 10-12m, uscate 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedortte 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrolog ic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscati avizati pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 2 ex. arbori tineri cu balot de pamant,
cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de
specie in spajiul verde aferent blocului 46, de la adresa sus menjionata in perioada optima din
toamna anului 2019

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Directia de Mediu din cadrul P.M.B., Tn vederea verificarii Tn
teren. in caz contrar se vor aplica sanctiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asocia+ia de proprietari are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 2 ex. uscate 100%

(

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

%CI,

/n to cm / A:F g/h ? Q : 0

Red ; B. T./ 5 ex. – 23.06. 2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849393/4761/

29. IUN. 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Ii : D-nuI
E-mail .

B-duI A 4,

Referitor la adresa dvs. nr. 29914/28.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1849393/04.06.2020 si la F)irecjia de Mediu cu nr. 4761/05.06.2020, prin care solicitaji ca urmare a
cererii d-lui ' , emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore „1
ex. brad a 3C)cm, h 18m, uscat 100%, situat pe spa+iul verde din fata blocului Of, sc. 1, din B-duI
Alexandru Obregia nr. 37", sector 4, conform foto anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiulul Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridicinilor:
Spajiul verde fa$ bloc scara I :

- 1 ex. Abies sp. (brad) a 3C)cm, h 18m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenirnente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din
Jur

(

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujlei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn in
spatiul verde aferent blocului Of, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Domnul ( i are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. uscat 100%

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

T,t„mit,E„.MBuILA

p 1 p e d a t a d B (A&JI=e %
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849388/4763/

29. ruN. 2020
cA r R E.

Primaria Sectorului 4
Direc jia Gospodarire Locala

Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Veni
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ :
Domnul
Asocia+ia de Proprietari bl. 34, sc. A, str. C-tin Radulescu Motru nr. 8, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 30743/28.05.2020, Tnregistrata la Prlmaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1849388/04.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4763/05.06.2020. prin care solicitati ca urmare a sesizarii
d-lui - 3miterea avizului de specialitate pentru intervenjia asupra unui arbore uscat 100%,
siuat pe spajluI verde din faja blocului 34, scara A din Str. C-tin Radulescu Motru nr. 8, sector 4, dupa
verificarea efectuata pe teren Tn data de 12.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modtficarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spa+iul verde lateral dreapta bloc scara A :

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 30cm, h 11-12m, Tnclinat la 25-30' spre alee, uscat 100% - risc de
dezradacinae

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua. pentru evitarea producerii de evenlmente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tartar. prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor. in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant. cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i init jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn in spajiul verde
aferent blocului 34, in perioada optima din toamna anului 2020.

La ftnalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asocia}ia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru in9tiintarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 1 00%

(

(

DIRECTOR
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§ef Sewiciu Avize gi Acorduri

A'*’"d"' N'COLAE At;
intocmit: Exp. Tudora BUILA

Red ; B.T./ 5 ex. – 23.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849379/4769/
29. IUN, 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc ga Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare 9i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiinla ; - D-nuI \ ' ' ' - ector 4
E-mail: I

• Asocia+ia de proprietari bloc A3, Str. Drumul Gazarului nr. 42, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 30016/28.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1849379/04 06 2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4769/05.06.2020, prin care solicita qi ca urmare a cererii d-
lui : 9i a verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii institujiei dvs., emiterea avizului de
specialitate pentru interven jia asupra a trei arbori uscaji, conform foto anexat, situaji pe spajiul verde aferent
blocului A3 din str. Drumul Gazarulul nr. 42, sector 4, sector 4, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spa guI verde platbandd aliniament stradal:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 8cm, h 4rn
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 40cm, h 8m

Spa+iul verde spate bloc scara 2:
- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) a 20cm, h 2m – llpsit de coronament
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4.
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 3 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja
trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn functie de specie Tn spajiul verde aferent
blocului A3 (1 ex.), respectiv 2 ex. in platbanda din aliniament (fala bloc), de la adresa sus menjionata, in
perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G,M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B,, in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiunt conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze. in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri;are – 3 ex. uscate 100%

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr- 1849376/4770/ 2 g fUN. 20;a

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare 9i Control Spalii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ : Domnul +
E-mail:

Referitor la adresa dvs. nr. 26733/28.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr,
1849376/04.06.2020 si la Direc jia de Mediu cu nr, 4770/05.06.2020, prin care solicitati ca urmare a cererii d-
lui / 9i a verificarilor efecuate pe teren de catre inspectorii institujiei dvs,, emiterea
avizulul de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore uscat, situat Tn spa;iul verde din fa;a blocului B1
din str. Najiunile Unite nr. 3-5, sector 4,(„pe latura spre Splaiul Independenjei"), conform foto anexat, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarite ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie
a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri§are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde faIa bloc Bl :

- 1 ex. Acer negundo (arjar) a cca. 50cm, h cca. 9m, dezechitibrat spre carosabil, uscat 100% - risc
de prabu9ire pe trotuar ;i/sau Tn carosabit ;

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite ei crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn spatiul verde aferent
blocului B1, de la adresa sus men+ionata, in perioada optima din toamna anutui 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. uscat 100%

(

UNCT,

$ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849384/4772/ laTIn

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin A :
Directia Generali de Politie Locali – Directia Generali de Control General –
Servibiul Protectia Medit;lui
B-duI Metalurgiei’ nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

(

Referitor la adresa dvs. nr. 34596/28.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municlpiului
Bucure9ti cu nr. 1849384/04.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4772/05.06.2020, prin
care solicitati ca urmare a adresei Serviciului Protectia Mediului si a verificarilor efectuate
pe teren de catre inspectorii institujiei dvs., emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra a doi arbori (lex. uscat 9i 1 ex. aflat Tn declin biologic avansat) situati
in aliniamnetul strazii Drumul Gilaului nr. 42, sector 4, conform foto anexat, in conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ei administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare, HCGMB nr.114/2011 privind
arnenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament si
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea rgdicinilor 9i obligativitatea men+inerii aleveolei:
Aliniament stradal str. Drumul Giliului nr. 42:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) a 25cm, h11m, uscat 100%
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) a 65cm, h16m, cu scorbura la baza si

pe trunchi uscat 60% - risc de dezradacinare/prabu9ire
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenlre a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct
8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor avizati pentru
defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 7ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i initjime corespunzatoare
diametrului dupa cum urmeaza : 1 ex. in alveola ramasa libera dupa

(
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extragerea radacinilor 9i 6 ex. in arealul din proximitate, in perioada optima din toamna
anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C,G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea
verificarii in teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 2 ex. (1 ex. uscat 100% + 1 ex. in declin biologic avansat)

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NIOOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1849409/4776/
2 a fUN. 20;O

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare 9i Control Spa Iii Veal

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinli: Asocia Pa de proprietari bl.2, str. Soldat lonescu Florea nr. 5, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 30709/28.05.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1849409/04.06.2020 9i la Dlrec jia de Medlu cu nr. 4776/05.06.2020, prin care solicitaji ca urmare a
cererii Asociatiei de proprietari bl. 2 din Str. Soldat lonescu Florea nr. 5,sector 4 9i a verificarilor efectuate pe
teren de catre inspectorii institutiei dvs., emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra a doi
arbori „(1 ex. vipin a 25cm, h5m, uscat 100% Pi 1 ex. corcodu9 O 40cm, h5m, cu scorbura la baza 9i cilindrul
central putred) aflaji in spajtuI verde din faja bI. 2, de la locajia sus menjionata" conform foto anexat, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
Iocalitalilor, cu modiftcarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normete de protecjie
a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spajiul verde fag bloc scara 2:

- 1 ex. Prunus cerasus (vi;in) a 20cm, h 5m, uscat 100%
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 40cm, h 5m, cu scorbura la baza 9i cilindrul central putred 9i parjial

lipsa
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 7 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin+a
trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn func;ie de specie, pe spajiul verde
aferent blocului 2, de la adresa sus mentionata, in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are - 2 ex. (1 ex. uscat 100% + 1 ex. in declin biologic avansat)

(

$ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

gb)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc4ia de Mediu

Nr. 1849409/4776/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare 9i Control Spa Iii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji: Asocialia de proprietari bl.2, str. Soldat lonescu Ftorea nr. 5, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 30709/28.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1849409/04.06.2020 98 la Direc jia de Medtu cu nr. 4776/05.06.2020, prin care soticitati ca urmare a
cererii Asociajiei de proprietari bl. 2 din Str. Soldat lonescu Florea nr. 5,sector 4 9i a verificarilor efectuate pe
teren de catre inspectorii institutiei dvs., emiterea avizulul de specialitate pentru tntervenjia asupra a doi
arbori „(1 ex. v19in ei 25cm, h5m, uscat 100% 98 1 ex. corcodu9 O 4C)cm, h5m, cu scorbura la baza Pi cilindrul
central putred) aflaji in spajiul verde din faja bI. 2, de la locajia sus menjionata" conform foto anexat, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie
a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spajiul verde fag bloc scara 2:

- 1 ex. Prunus cerasus (vi9in) a 20cm, h 5m, uscat 100%
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 40cm, h 5m, cu scorbura la baza 9i cilindrul central putred 9i partial

(

tipsa
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de materIal dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal at terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, slguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor avizati pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 7 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn functie de specie, pe spatiul verde
aferent blocului 2, de la adresa sus menjionata, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 2 ex. (1 ex. uscat 100% + 1 ex. in declin biologic avansat)

(

DIRECTOR
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849394/4777/

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direcjia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiinta :
D-nuI , administrator Asociatia de Proprietari bl. 169, str. Panseletor nr. 7, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 29446/29,05.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1849394/04.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4777/05.06.2020, prin care solicitaji ca urmare a sesizarii
Asociatiei de proprietari bl. 169 din str. Panselelor nr. 7, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru
intervenjia asupra a 2 ex. arbori uscati situaji pe spajiul verde aferent bI. 169 de la adresa sus mentionata,
dupa ver}f}carea efectuata pe teren Tn data de 18.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti. avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor ;
Spaliul verde lateral dreapta scara 4 fa@ :

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) a 30-45cm, h 11-13m, uscate 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tartar, prin grija administratorului
legal at terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiun}lor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor usca+i avizaji pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 2ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i init jime corespunzatoare diametrutui Tn func jie de specie Tn in spajiul verde
aferent blocului 169, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H,C,G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificaril in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normatlv.

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiintarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri;are – 2 ex. uscate 100%

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1850562/4899/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ;tiinta :
D-nuI f
E-mail .

-4

Referitor la adresa d-lui nregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1850562/10.06.2020 9i la Direc jia de Medlu cu nr. 4899/11.06.2020, prin care solicita Tn calitate de
pre9edinte al Asoctatiei de proprietarl bl. D1 din Aleea Terasei nr. 1, sector 4, erniterea avizului de
specialitate pentru interven Iia asupra a 2 ex. arbori uscaji situa Ti pe spajbut verde aferent bl. D1 de la adresa
sus menjionata, dupa verificarea efectuata pe teren in data de 18.06.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind regtementarea ;i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare Pi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spajiul verde lateral dreapta scara 4 fa@:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 60-80cm, h 13-16m, uscate 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privtnd : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaji avizaji pentru defri9are, conform
H,C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 2ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin+a
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIallime corespunzatoare diametrului in func jie de specie Tn in spa{iul verde
aferent blocului D1, in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucraritor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., Tn vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa prtmirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un toc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri9are – 2 ex. uscate 100%

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

N 30. IUN. ?IEO

cA TRE
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT

Serviciul Planificare Proiectare Avizare
§os. Bucure§ti Ploie§ti nr.8B, sector 1

Spre §tiin B:
• Parcul TINERETULUI - D-na \
- D-nuI : ai, s

Gestionar parc, $os. Oltenijei nr. 9bis, sector 4
E-mail.

(

Urmare a adresei d-lui ansmisa prin e-mail, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucuresti cu nr. 1854643/22.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5312/23.06.2020, prin care sesizeaza
existenta unui arbore in pericol de prabu9ire, situat Tn Parcul Tineretului (vis a vis de Bd. Tineretului nr. 31,
langa aleea de langa construcjia nefinalizata L'incotro), dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de
29.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norrnele
de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Peluza (vis a vis de Bd. Tineretului nr. 31, langa aleea de langa construc+ia nefinalizata L'incotro:

- 1 ex. Acer sacharinum (paltin argintiu) a 5C)cm, h 13m, cu scorbura deschisa la baza trunchiului,
lipsa parjiala a cilindrului central. fisura pe trunchi – risc mare de dezradacinare 9i prabu9ire ;

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tartar, prin grija ALPAB, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn declin biologic avizat
pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pamant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de
specie Tn peluza unde se efectueaza defri9area, sau Tn imediata vecinatate a acesteia, in perioada optima
din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 anl de la data emiterii.

Defri9are – 1 ex. in declin biologic avansat

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Ukin
Nr. 1849141/4724 ; 1855805/5365/

cAT RE,
[) n r7 aI

Ca/ea , , sector 4

2
Spre $tiinji .
- D-na
- D-nuI

, str,
3, sector 4

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr
1849141/03.06.2020 91 ta Direc jia de Mediu cu nr. 4724/04.06.2020, completata cu adresa
Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1855805/24.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu
nr. 5365/25.06.2020 prin care sollcitaji ca urmare a sesizarii vecinilor din str. Valerian Prescurea
nr. I . emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat pe terenul coproprietate din str.
Valerian Prescurea nr. , conform actelor anexate, arbore dezechilibrat spre proprietatea
acestora, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 18.06.2020, Tn conformitate cu Legea nr,
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Toaletare :
Teren proprietate str. Valerian Prescurea nr.

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului (in special a 9arpantelor dezvoltate spre
curtea imobilului de la nr. 30), in vederea echilibrarii, a Tnlaturarii riscului de producere a pagubelor
materiale, rezultate Tn urma desprinderii, frangerii 9i prabu9irii a ramurilor la condijit meteo
nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate ;} Tndepartartea Hederei helix de pe trunchi 9i ramuri la

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a cca. 4 C)cm, h cca.13m, Tnclinat la 20' spre imobilul de la nr.
Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, in perioada de repaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excep jia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice
perioada a anului), prin grija proprietarului/proprietarilor legal/legali aI/ai terenului pe care se afla
arborele, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur.

Precizam ca proprietarul/proprietarii legal al terenului este/sunt raspunzator/raspunzatori
de supravegherea execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona de execu+ie a
lucrarilor, respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 1 ex.

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize §i Acorduri

Alexandru NICOLAE Va)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locali
Serviciul Monitorizare gi Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiin B :
Ministerul Afacerilor Interne – Arhivele Najionale - Serviciul Municipiului Bucure§ti - Calea
vacare§ti nr. 470, sector 4

Ca urmare a adresei dvs. nr. 30482/28.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1849386/04.06.2020 §i la Directia de Mediu cu nr. 4764/05.06.2020, prin care
solicitati ca urmare adresei Ministerului Afacerilor interne – Arhivele Nationale – Serviciul
Municipiului Bucure9ti din Calea vacare9ti nr. 470, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru
arborii : „3 ex. otetar g 25-50cm, h 10-14m – domeniul public in zona scarilor de acces 9i 1 ex.
otetar bitulpinal O 65cm, h 14m – in curtea institu+lei, lateral stanga intrare", va facem cunoscut
cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 18.06.2020 au fost inventariate :

- 3 ex. Ailanthus altissima (fals otetar) a 30-45cm, h 13-14m (1 ex. bitulpinal), viabile, situate
in domeniu public in vecinatatea scarilor de acces la Arhivele Najionale - arborii necesita lucrari de
intervenjii (echilibrare/regenerare) asupra coronamentelor datorita Tnaljimii 9i locajiei care se afla in
panta

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 70cm, h 14m, bitulpinal, viabil, situat Tn curtea
institutiei Arhivelor Najionale, dezechilibrat spre cladire - pericol de desprindere 9i prabu9ire a
ramurilor – necesita lucrari de interventii Tn coronamente/toaletare ;

(

Avand Tn vedere cele mai sus mentionate, necesitatea aplicarii lucrarilor de intervenaii in
coronamentele arborilor din domeniu public sus men9ionaji, pentru prevenirea producerii de pagube
materiale prin desprinderea/prabu9irea de ramuri Tn alee/trotuar/carosabil :

1 ) luand Tn considerare calitatea institutiei dvs. de administrator at spa+iilor veai potrivit
actelor normative emise de Consiliul General al Municipiutui Bucure9ti 9i Consiliul Local al
Sectorului 1-6 9i obligajiile ce va revin privind: protec jia 9i conservarea spajiilor verzi; regenerarea,
extinderea, ameliorarea compozijiei 9i a calita+ii spajiilor verzi; elaborarea 9i aplicarea unui complex
de masuri privind aducerea 9i mentinerea spatiilor verzi Tn starea corespunzatoare funcjiilor lor,
potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitatilor;

2) tinand cont de faptul ca in perioada de vegetatie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de intretinere privind echilibrarea coronamentelor (excepjie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frangere ca urmare a conditiilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic
pornit in vegetatie, in perioada de vara 2020 (de vegeta+ie) se permite aplicarea lucrarilor din
cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure9ti
(PMB)-Direcjia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spatiilor verzi publice situate pe raza
Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate,
rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor afla+i pe spa+iile verzt administrate, faa a fi
necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata Directiei de Mediu din
cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti.

Astfel, administratorii spatiilor veai publice au posibilitatea de a
vegetatiei in mod planificat 9i organizat, in functie de necesltatile id'

(
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cetateni, asociatii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure Tntre{inerea corespunzatoare a
vegetajiei cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor prin realizarea unor interven\ii
profesionale, cu echipamente 9i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic 9i tipului de
interventie

3) Totodata, in situatia Tn care lucrarile sus mentionate, nu vor putea fi aplicate Tn
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obliga+ia de a tine
cont de prevederile aliniatului V – Gestionarea solicitarilor de Toaletare preluand, retinand,
analizand, centralizand 9i prioritizand solicitarile Tnregistrate Tn cadrul institujiei.

Mentionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condijiilor stabilite Tn
inscrisurile acesteia

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilita+ii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveti responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petenjilor, care
au ca obiect solicitarea de interventii asupra materialului dendrologic aflat pe spatiile verzi domeniu
public pe care le dejineti Tn administrare 9i de a le solutiona prin verificarea, evaluarea materialului
dendrologic gi luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea lucrarilor de
Tntretinere/formare sau regenerare Tn functie de situajie 9i de perioadele de vegetatie specifice
acestora

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direc+ia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului
Bucure9ti nu va mai emite avize de toaletare pe locatii punctuale pentru materialul dendrologic din
spatiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucure9ti, avand Tn vedere faptul ca adresa
cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera gestionarea 9i organizarea lucrarilor de Tntre+inere
a materialului dendrologic aflat pe spa+iile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure9ti. f

in situajia in care, pe spajiile verzi aflate Tn administrarea institutiei dvs. constataji material
dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
saprofite §i/sau uscati 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din
adresa cu caracter de aviz general (nr. 3045/15.04.2020) pentru lucrari de Tntrejinere a materialului
dendrologic pentru perioada de vegeta jie . prin marcarea, in funcjie de situajie, a arborilor respectivi
cu vopsea speciala de culoare ro9ie daca sunt uscati Tn proporjie de 80% - 100%, sau cu vopsea
verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar informajiile privind starea 9i dimensiunile acestora,
elementele de identificare a acestora Tn teren, etc., se vor centra liza si transmite catre Directia de
Mediu Tnsojite de fotografii relevante - parafate, conform specificajiilor.

Menjionim faptul ca in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executa lucrari de
defri9are a arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor menjionate mai sus va rugam sa dispuneji analizarea, vertficarea 9i luarea
masurilor ce se impun pentru solujionarea corespunzatoare a situatiei semnalate, Tn conformitate cu
prevederile legale Tn vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020, urrnand ca
masurile adoptate sa fie comunicate atat petentului, cat 9i serviciului de specialitate din cadrul
Directiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Referitor la exemplarul Ailanthus altissima (fats ojetar) a 70cm, h 14m, bitulpinai, situat Tri
curtea institutiei Arhivelor Nationale, dezechilibrat spre cladire, va facem cunoscut ca in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajlilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normete de protecjie a spa{iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Toaletare :
Curte institutie Arhivele Nationale :
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni Tn vederea echilibrarii, a Tnlaturarii
risculul de desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile 91 eliminarea
ramurilor uscate la

- 1 ex. Aitanthus altissima (fals otetar) a 70cm, h 14m, bitulpinal, situat Tn curtea institutiei
Arhivelor Najionale, dezechilibrat spre cladire – pericol de desprindere 9i prabu9ire a ramurilor

Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu
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excep jia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a
anului), prin grija proprietarului sau administratorulut/proprietarului legal al terenului pe care se afla
arborele, cu marcarea corespunzitoare a zonei de execujie a lucrarilor, evacuandu-se masa
lernnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masurt de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarii construcjiilor din jur 9i a rejelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul sau administratorul legal al terenului este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona de executie a
lucrarilor, respectarea prevederllor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare - 1 ex. In curtea Arhivelor Nationale

;ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

Qb
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc{ia de Mediu

Nr. 1850025/4852/
US +UL. 2020

cAT RE,
D-nuI 1
Str. I

E-mail : -'-'-

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiulut Bucure9ti cu nr.
1850025/09.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4852/10.06.2020, prin care solicita li emiterea
avizului de specialitate pentru interventia asupra unui arbore situat pe „pe limita de proprietate" din
str. Pu juI cu Tei nr. ',, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 18.06.2019, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Toaletare :
Arbore situat in interiorul gardului din str. Pujul cu Tei nr.

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea degajarii
fatadei 9i acoperi9ului cladirii, a Tnlaturarii riscului de desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor
la conditii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare a acestuia 9i eliminarea
ramurilor uscate la

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 50cm, h 13m situat Tn interiorul gardului irnobilului
Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec{ie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, in perioada de repaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excepjia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice
perioada a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se afla
arborele, cu marcarea corespunzitoare a zonei de execujie a lucrarilor, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarii construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene 9i a autoturismelor de pe carosabil.

Precizam ca proprietarul sau administratorul legal al terenului este raspunzator de
supravegherea execujiet lucrarilor, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona de execu+ie a
lucrarilor, respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare - 1 ex.

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NIC;OLAE

m
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direqia de Mediu

Nr. 1850007/4853/ o & fUL 2020

cA TR E,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin@ :
• D-nuI I - ' A' -?ctor 4
E-mail : ,
• Asociajia de proprietari bloc 3/7 ; str. Luica nr. 45, sector 4

(

Referitor la adresa d-lui F inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti
cu nr. 1850007/09.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 4853/10.06.2020 prin care
solicita, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore „o salcie
care are trunchiul crapat" situat in spatiul verde aferent blocului 3/7 din str. Luica nr. 45,
sector 4, (vecinatate parcare auto), dupa verificarea efectuata pe teren, in data de
18.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea ridicinilor :
Spa{iul verde lateral dreapta acces scara 3 :

- 1 ex. Salix sp. (salcie) a 4C)m, h 9m, Tnclinat la 15-20' spre parcarea auto (locurile
2, 3 9i 4) cu fisura pe trunchi Ia h 1,2m cu Tnceput de dislocare Tn partea opusa Tnclinarii -
risc de dezradacinare §i prabu9ire peste autoturismele din parcare auto amenajata

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurtlor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct
8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn declin
biologic avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii
a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i
TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn spajiul verde aferent blocului
3/7, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea

(
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verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

D-nuI F____. . _.__.__ are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. in pericol de prabu9ire

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NIk)OLAE

SW
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc{ia de Mediu

Nr. 1853939/5225/ Di ml. 2020

cA r R E,
Primdria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
Spre 9tiin P :
Asocia fia de proprietari bloc B18, str. Alma§ul Mic nr. 12. bI B1 8, sector 4

Referitor la adresa dvs, nr. 38136/12.06.2020. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr,
1853939/18.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5225/19.06.2020 prin care solicita li ca urrnare a cererii
Asociatiei de proprietari bl. B18 din str. Alma9ul Mare nr. 12, sector 4 9i a veriflcarilor efectuate pe teren de
catre inspectorii institutiei dvs., emiterea avizului de speciatitate pentrLi tntewen jia asupra unui arbore „lex,
salcie, declin biologic tulpina putreda la baza"situat pe spajiul verde aferent blocului B18 de la adresa sus

mentionata conform foto anexat, in conformltate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,
avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor ;
Spatiul verde . platbanda faR bloc :

- 1 ex. Salix sp. (salcie) a cca. 45cm, h cca. 11m - prezinta scorbura deschisa la baza trunchiului cu
cilindrul central putred (pericol de dezradacinare 9i prabu9ire peste autoturismele din parcarea auto

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarli de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 91 a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn declin biologic avizat
pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obtiga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pamant, cu circumferinta trunchiulut de 20-28 cm 9i inattime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de
specie Tn spatiul verde aferent blocului BIB de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna
anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajia de proprietari are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil. pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

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

(

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri ,

Alexandru NI’COLAE qh
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853932/5226/ 0 3. UL 202a

cA T R E.
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin A :
- D-nuI C
E-mail . . __ _...._....,_,

• Asociajia de proprietari bloc C5, Aleea Moldovija nr. 5, sector 4
(

Referitor la adresa dvs. nr. 36850/15.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1853932/18.06.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 5226/19.06.2020 prin
care solicitati ca urmare a cererii d-lui ’ i 9i a verificarilor efectuate pe teren
de catre inspectorii institujiei dvs., emiterea avizului de specialitate pentru intervenjia
asupra unui arbore „1 ex. corcodu9 cu cilindrul central putred, aflat pe spatiul verde din faIa
bI, C5" din Aleea Moldovija nr. 5, sector 4 conform foto anexat, in conformitate cu Legea
nr.24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea ridicinilor:
Spajiul verde fa@ bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a cca. 40cm, h cca. 5m, Tnclinat la 25' spre parcarea
auto - prezinta scorbura deschisa la baza trunchiului 9i pe trunchi, cu cilindrul central
putred (pericol de dezradacinare 9i prabu9ire peste autoturismele din parcarea auto

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct
8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn declin
biologic avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii
a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i
TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn spajiul verde aferent blocului
C5, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea

(
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verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

Asocia jia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa it afi9eze, in
copie, la avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. in pericol de prabu9ire

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NIk)OLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849387/4773/ ff71rm

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare $i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Ii:
Asocia jia de proprietari bl. 66, sc. 1, ap. 5, Str. Straja nr. 13, sector 4

I
Referitor la adresa dvs. nr. 29874/28.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului

Bucure9ti cu nr. 1849387/04.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4773/05.06.2020, prin
care solicitati ca urmare a cererii Asociatiei de proprietari bl. 66 din str. Straja nr. 13,
sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra arborilor uscati situa+i
in spatiul verde aferent blocului 66 din Str. Straja nr. 13, sector 4, dupa verificarea
efecuata pe teren Tn data de 01.07.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor
stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea ridacinilor 9i obligativitatea men}inerii alveolei (pentru
arborele din parcarea auto):
Alveola parcare lateral stanga bloc:

- 1 ex. Populus simonii (plop chinezesc) a 35cm, h 10m, uscat 75% ('intre locurile
11 §i 12)
Spatiul verde fala bloc:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) 070cm, h15m, cu scorbura deschisa 9i
lipsa cilindrului central (scara 1 )

- 1 ex. Populus simonii (plop chinezesc) a 30cm, h 13m, uscat 75%, cu scorbura
deshisa la baza trunchiului 9i lipsa cilindrului central (scara 1 )

1 ex. Populus simonii (plop chinezesc) a 50cm, h 14m, uscat 100% (scara 2)
- 2 ex. Abies sp. (brad) a 10-25cm, h 3-10m uscate 100% (scara 3 9i 4)

1 ex. Acer sp. (arjar) a 35cm, h 12m (scara 4) uscat 100%
- 1 ex. Populus simonii (plop chinezesc) a 50cm, h 12m, cu scorbura deschisala

h 1,6m cu cilindrul central putred 9i parjial lipsa (scara 5)
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a

(
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persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct
8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal Tn compensarea arborilor uscati 9i Tn declin
biologic avansat avizaji pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia
plantarii a 18 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm
9i Tnal jime corespunzatoare diametrului in func jie de specie Tn spatiul verde aferent
blocului 66 de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anun ja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

Asocia+ia de proprietari are obligajia, ca dupa primirea avizului sa TI afi9eze, in
copie, la avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 8 ex. (6 ex. uscate 75-100% + 2 ex. in declin biologic avansat)

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

SefServiciu Avize si Acorduri r
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

08, IUL, 7020
Nr. 1849397/4774

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa gi Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin@; Asocia+ia de Proprietari bl. 33, str. Arge§elu nr. 5- 7, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 28977/25.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1849397/04.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4774/05.06.2020, prin care solicitati ca urmare a
cererii Asociajiei de proprietari bl. 33 din Str. Arge9elu nr. 5-7, sector 4, emiterea avizului de
specialitate pentru intervenjia asupra arboritor uscati situa$ pe spa{iul verde aferent bl. 33 de la adresa
sus menjionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 01.07.2020, in conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri§are cu extragerea radacinilor:
Spa guI verde spate bloc scara 1 §i 2:

- 1 ex. Malus sp. (mar) a 3C)cm, h 9m, uscat 100%
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 30cm, h 5m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tartar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca adminlstratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal Tn compensarea arborilor uscaji avizaji pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 2 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu
circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn
spajiul verde aferent blocului 33, de la adresa sus menjionata Tn perioada optirna din toamna anului
2020

(

(

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 atin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 2 ex. uscate 100%

DIRECTOJ ADJUNCT,
ILESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849404/4775/
08. IUL 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Ii: Asociatia de Proprietari bl. 13, sc. A, str. Poenari nr. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 34593/28.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr.
1849404/04.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 4775/05.06.2020, prin care solicitati ca urmare a
cererii d-nei Alexandrescu Anca Raluca, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui
arbore uscat situat pe spa{iul verde aferent bl. 13, sc. A din str. Poenari nr. 1, sector 4, dupa verificarea
efectuata pe teren Tn data de 01.07.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitdjilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor veai de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spajiul verde spate bloc scara 1 :

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 30cm, h 8m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ta H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru fondului vegetal Tn compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i init jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn
spajiul verde aferent blocului 13, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

(

(

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copte, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1849650/4814/ 0 8, IUL 2020

Citre:
I – imputemicit aI d-lor

Vos. Olteni jei nr. 162, bl. 3, sc. 2, et. 9, ap. 73, sector 4
E-mail: (

D-na -

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1849650/05.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr.4814/09.06.2020, prin care solicitati Tn
calitate de Tmputernicit al domnilor , , conform Procurei/duplicat
autentificata sub nr. 2109/05.06.2019, „avizarea defri§arii vegetatiei nedorite/copacilor de pe
proprietate", proprietate situata Tn str. Dolhasca nr. 6, sector 4, conform Certificatului de
mostenitor nr. va facem cunoscut urmatoarele

- Prin adresa nr. 1835334/2617/01.04.2020 Direcjia de Mediu v-a solicitat sa
prezenta li un punct de vedere/adresa de la ENEL in care sa se specifice modul Tn care
sistemele radiculare ale arborelui/arborilor Ia care faceti referire (cu mentionarea numarului
de arbori) afecteaza buna funcjionare a re+elei electrice subterane/punctul de transformare
curent electric adresa pe care ati omis sa o prezentati ;

- La verificarea efectuata pe teren Tn data de 18.06.2020, s-a constatat ca arborii
pentru care solicitati defri9area situati Tn perimetrul proprietatii sunt viabili, fara semne de
declin biologic (4 ex. Ailanthus altissima – fals ojetar) dar necesita intervenjii in coronamnete
in scopul de a preveni desprinderea, frangerea 9i prabu9irea de ramuri pe proprietatea
vecina sau Tn domeniul public.

Avand Tn vedere cele constatate, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Toaletare :
Teren proprietate private str. Dolhasca nr. 6:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea
Tnlaturarii riscului de desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condijii meteo
nefavorabile cu aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 4 ex. Ailanthus altissima – fals ojetar) 030-40cm, h 12-14m (1 ex.
Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9tl, in perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepjia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se
poate executa Tn orice perioada a anului), prin grija proprietarului legal al terenului pe care
se afla arborii cu marcarea corespunzitoare a zonei de execu jie a lucririlor,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene 9i a
autoturismelor de pe carosabil/parcarea auto.

(

(
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Precizam ca proprietarul legal al terenului pe care se afla arborii, este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona de execu+ie
a lucrarilor, respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Totodata va facem cunoscut ca ave+i obliga jia de a ’intreprinde masurile necesare Tn
vederea Tmprejmuirii, salubrizarii 9i igienizarii terenului situat Tn strada Meridianului nr. 16,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 121/2010 privind unele masuri de asigurare a
Tngridirii, salubrizarii 9i igienizarii terenurilor virane Tn Municipiul Bucure9ti, cu modificarile
9i completarile ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare - 4 ex.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

08. tI11 2020

cAT RE.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI §l AGREMENT BUCURE§TI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare

$os. Bucure9ti Ploie§ti nr.8B, sector 1, Bucure§ti
e-mail : office@alpab.ro

Spre §tiinji : Parcul CAROL- coordonator parc

(

Referitor la adresa dvs. nr. 6247/21.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1850260/09.06.2020 9i la Direc+ia de Mediu cu nr. 4834/10.06.2020,prin care
solicitaji avizul de specialitate pentru material dendrologic uscat cat 9i aflat Tn declin biologic
avansat 9i ne transmiteji documentajia aferenta in vederea emiterii avizelor de specialitate
pentru 203 exemplare arbori situati Tn Parcul Carol, conform fotografiilor/imaginilor anexate
9i asumate de catre institujia dvs., arbori inventariati pe teren de catre angaja Iii din cadrul
institutiei dvs. 9i specificati Tn tabelul anexat solicitarii cu 194 pozitii, dupa verificarea
efectuata pe teren Tn data de 01.07.2020, va comunicam urmatoarele :

- in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spatiilor
verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spa+iilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, avizim executarea lucrarii de defri§are si scoaterea radicinilor la cele 203
ex. arbori care fac obiectul prezentei cereri.

- lucrarile avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecjie a spa+iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti prin grija
administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea constructiilor sau retelelor aeriene din jur, cu scopul de a evita producerea de
evenimente cu urmari nedorite 9i de a crea condi+tile necesare plantarii de material
dendrologic tanar.

- pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului prin
defri9area celor 203 ex. arbori uscate 100% potrivit prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveti obligatia plantarii a 203 ex. arbori tineri cu balot de pamant (raport de 1:1 pentru arborii
usca li 100%), cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm, masurata la Tnaltimea de la 1m de la
baza 9i Tnal+imea exemplarului corespunzatoare circumferinjei in func jie de specie, in Parcul
Carol, in peluzele unde se vor defri9a arborii, in perioada optima de plantare din toamna
anului 2020 - primavara anului 2021 ;

- la finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveti obligatia de a anunta Directia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare, cu obligativitatea mentionarii locatiilor unde s-
au efectuat plantarile Tn compensare, !inand cont de faptul ca este necesar sa plantati Tn

compensare un nr. de 203 ex arbori. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4, lit. e
din acelasi act normativ.

(
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Men{ionam ci, inainte de materializarea Tn teren a lucrarilor avizate, va revin
urmatoareie obligajii :

- informarea ceta+enilor cu privire la arborii avizaji pentru defri9are, prin publicarea
acestor informajii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spatiilor verzi,
fie pe pagina oficiala de internet a institutiei;

- informarea cetajenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri§are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar in care acestea se vor executa, tinandu-se
cont de zona de acjiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informajii pe pagina
oficiala de internet a institutiei:

- tinand cont de faptul ca Parcul Carol este Tnscris pe Lista monumentelor istorice din
2004 la pozijia B-Il-a-A-19016 (monument istoric grupa A), va comunicam ca Tnainte de
punerea Tn aplicare a lucrarilor este necesar sa ob jineji Avizul Ministerului Culturii si Identitatii
Na+ionale privind defri9area/aplicarea lucrarilor de Tntrejinere a arborilor din arealul parcului;

- verificarea Tn Lista Arborilor Ocrotiji din Municipiul Bucure9ti 9i asigurarea faptului ca
nici unul dintre exemplarele avizate spre defri9are nu este cuprins Tn lista sus mentionata.

Men+ionam faptul ca existenta neconformitalilor Tntre datele transmise 9i realitatea din
teren, va fi considerata interven+ie asupra arborilor fara aviz de specialitate.

Nerespectarea celor men+ionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sanctionata

conf9rm art. f, lit. b. diP Apexa 1 !a. A.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie ar
spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Lucrarile se vor executa prin grija dvs. in calitate de administrator legal al terenului pe
care se afla arborii, luandu-se masuri de Tntre+inere in scopul prinderii materialului
dendrologic plantat,

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave+i obligatia de a anunta Directia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanctiuni conf.
art.4 din acelasi act normativ

Tinand cont de faptul ca in perioada de vegeta jie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de 'intre+inere privind echilibrarea coronamentelor (exceptie fac arborii cu
coronamente ramase dezechilibrate prin frangerea 9arpantelor/sub9arpantelor, ca urmare a
condijiilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic pornit Tn vegetajie, Tn perioada de
vara 2020 (de vegeta jie) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei
nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure9ti (PMB) - Directia de Mediu, prin
care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucuresti le
este acordat dreptul de a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante saul
fisurate din coronamentele arborilor aflati pe spatiile verzi administrate, fara a n necesara
solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata Directiei de Mediu din
cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii si este valabil
Tnso gt de avizul emis de Ministerul Culturii 9i Identita Pi Na}ionale, con+orm Legii nr.
422/2001, privind protejarea Monumentelor lstorice, cu completarile 9i modificirile
ulterioare, pentru arborii situaji in zonele protejate.

Defri§are – 203 ex. uscate 100%)

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE fr Bb

Tntocmit: Exp. Tudora BUILA
Red: TB/5 ex./03.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB /O77£-k
http://www.pmb..php . pe data be
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W/a

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

( Referitor la adresa dvs. nr. 37763/11.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1851721/12.06.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 5031/15.06.2020, prin
care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru intervenjia asupra a 26 ex. arbori
uscati Tn proportie de 100%, inventariaji pe teren de catre inspectorii din cadrul institujiei
dvs., arbori menjionati Tn tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a
spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim defri9area celor 26 exemplare
arbori ce fac obiectul prezentei cereri, situati Tn 25 loca+ii de pe raza sectorului 4.

- lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite 9i crearea conditiilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin
grija administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea constructiilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil, mobilierului
urban situat Tn locurile de recreere din vecinatate, a retelelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protectie a spajiilor verzi pe teritoriut Municipiului Bucure9ti, administratorul
legal al terenului pe care se afla arborii are obligajia plantirii a 31 ex. arbori tineri cu
balot de pimant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28cm 98 TIIaljime
corespunzitoare diametrului in func jie de specie (raport de compensare 6:1 pentru
arborele Tn declin biologic avansat de la pozi}ia 19, respectiv de 1:1 pentru arborii
usca fi), in locajiile unde se executa defri9arile (spa Iii verzi aferente blocurilor unde se
efectueaza defri9arile, alveole parcare iar daca spa DuI nu permite, in zone deficitare Tn

vegeta jie din sector), in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara
anului 2021

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave Ii obliga jia de a anun+a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. cu men+ionarea
locatii tor unde s-au efectuat plantarile, in vederea verificarii Tn teren a plantarilor Tn
compensare. in caz contrar se vor aplica sanctiuni conf. art. 4, lit. e din acela9i act
normativ

(

Bd. Regina Elisatnta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5. Bucure gi. Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



Menjionam ci vi revin urmatoarele obligajii :
- Informarea cetatenilor cu privire la arborii aviza+i pentru defri9are, prin publicarea

acestor informatii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spajiilor
veui, fie pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in functie de posibilitalile
informatice si de decizia fiecarei institutii:

- informarea cetatenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
tinandu-se cont de zona de actiune gi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informatii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in funcjie de posibilita}ile
informatice si de decizia fiecarei institutii.

- menjinerea alveolelor din parcarea auto, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament;

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise 9i realitatea din teren, va fi considerata
intewen jie asupra arborilor fari aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa }ucrarile, va fi sancjionat potrivit prevederilor art. 2,
lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe ,
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are –25 ex. uscate 80-100% + 1 ex. in declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Sef Serviciu Avize si Acorduri '
Alexandru NIC;OLAE

%

Oi lu L. 2020 intocmit: ExP. Tudora BUILA

/%'+
Red: TB/4 ex./03, 07.2020 prezentul avtz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directh/directia_mediu/avize_arbori_in_consulta re/avize_arbori_in_consultare .php , pe data de

Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucure§H, Romania
Tel: 021 .305.55.00

http://www.pmb.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc4ia de Mediu

Nr. 1851724/5033/ O& fUL, 2020

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Directia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

( Referitor la adresa dvs. nr. 37827/12.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1851724/12.06.2020 9i la Direc+ia de Mediu cu nr. 5033/15.06.2020, prin
care solicitaji emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra a 19 ex. arbori
uscaji in proporge de 100%, inventariaji pe teren de catre inspectorii din cadrul institutiei
dvs., arbori menjionaji in tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim defri9area celor 19 exemplare
arbori ce fac obiectul prezentei cereri, situaji in 19 locajii de pe raza sectorului 4.

- lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite 9i crearea condijiilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin
grija administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil, mobilierului
urban situat Tn locurile de recreere din vecinatate, a retelelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec jie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, administratorul
legal al terenului pe care se afli arborii are obliga+ia plant£rii a 24 ex. arbori tineri cu
balot de pimant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28cm ei TIIaljime
corespunzitoare diametrului in func jie de specie (raport de compensare 6:1 pentru
arborele in declin biologic avansat de la pozijia 18, respectiv de 1:1 pentru arborii
tIScaji), in locajiile unde se executa defri9arile (spa Iii verzi aferente blocurilor unde se
efectueaza defri9arile, alveole parcare iar daca spajiul nu permite, in zone deficitare Tn
vegetajie din sector), in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara
anului 2021

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga+ia de a anunta Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. cu mentionarea
locajiilor unde s-au efectuat plantarile, in vederea verificarii Tn teren a plantarilor Tn
compensare. In caz contrar se vor aplica sanctiuni conf. art. 4, lit. e din acelasi act
norrnativ.

(

Bd. Regina Elisatnta nr. 47, cod po gal 050013. sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



Menjionim ci vi revin urmitoarele obligajii :
- informarea cetajenilor cu privire la arborii avizaji pentru defri9are, prin publicarea

acestor informa+ii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal at spa+iilor
verzi, He pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in functie de posibilitatile
informatice si de decizia fiecarei institutii:

- informarea cetatenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri§are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
!inandu-se cont de zona de ac+iune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informajii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in functie de posibilitatile
informatice si de decizia fiecarei institutii

- men+inerea alveolelor din parcarea auto, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament;

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise ei realitatea din teren, va fi considerata
interven jie asupra arborilor fara aviz de specialitate, iar administratorul legal al (
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sancjionat potrivit prevederilor art. 2,
lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protectie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 18 ex. uscate 100% + 1 ex. in declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
'n MIHAILESCU,m\ Il+

P-
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r

§ef Sewiciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

'M

Di ]UL 2028 intocmit: Expyudora BUILA
//4?##

Red: TB/4 ex./03.07.2020 prezentul aviz a fest postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod p09tal 050013, sector 5, Bucure$1, Romania
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc4ia de Mediu

Nr. 1851728/5034/

cA TR E,
Primiria Sectorului 4

Direcjia Gospodirire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-1 8. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

( Referitor la adresa dvs. nr. 37826/12.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1851728/12.06.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 5034/15.06.2020, prin
care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra a 18 ex. arbori
uscati Tn proportie de 100%, inventariati pe teren de catre inspectorii din cadrul institujiei
dvs., arbori mentionati Tn tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile
utterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protec+ie a
spa+iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam defri9area celor 18 exemplare
arbori ce fac obiectul prezentei cereri, situati Tn 18 locajii de pe raza sectorului 4.

- lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite 91 crearea conditiilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin
grija administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea constructiilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil, mobilierului
urban situat Tn locurile de recreere din vecinatate, a rejelelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, administratorul
legal al terenului pe care se afla arborii are obligajia plantirii a 18 ex. arbori tineri cu
balot de pimant, cu circumferin}a trunchiului de 20-28cm 9i TrIal jime
corespunzitoare diametrului Tn func jie de specie, in locajiile unde se executa
defri9arile (spa Iii verzi aferente blocurilor unde se efectueaza defri9arile, alveole parcare
iar daca spajiul nu permite, in zone deficitare Tn vegetajie din sector), in perioada optima
de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. cu men+ionarea
locatiilor unde s-au efectuat plantarile, in vederea verificarii Tn teren a plantarilor Tn
compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4, lit. e din acela9i act
normativ

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb.ro



Menjionim ci vi revin urmitoarele obligajii :
- informarea cetajenilor cu privire la arborii aviza li pentru defri9are, prin publicarea

acestor informatii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spa+iilor
verzi, fie pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func+ie de posibilita+ile
informatice si de decizia fiecarei institutii;

- informarea cetajenilor, in Hmp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
tinandu-se cont de zona de actiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informatii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, Tn func+ie de posibilita}ile
informatice si de decizia fiecarei institutii

- menjinerea alveolelor din parcarea auto, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea 9i intrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament;

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise 9i realitatea din teren, va fi considerata
intewen jie asupra arborilor firi aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sancjionat potrivit prevederilor art. 2,
lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protectie a spajiilor verzi de pe r
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are –1 8 ex. uscate 100%

Sef Serviciu Avize si Acorduri '
Alexandru NI60LAE

%,

03. IUL 2020

intocmit: Exp. Tudora BUILA

,/M
Red: TB/4 ex./03. 07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb,ro/institutii/primaria/directiHd irectia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

Bd. Regina Elisatnta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucuregi, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www. pmI>. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

a & IUL lala
Nr. 1851730/5035/

cA TR E.
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locala
Sewiciul Monitorizare §i Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

( Referitor la adresa dvs. nr. 37825/12.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1851730/12.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5035/15.06.2020, prin
care solicita li emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra a 16 ex. arbori
uscaji in proporjie de 100%, inventariati pe teren de catre inspectorii din cadrul institutiei
dvs., arbori menjionaji Tn tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i intrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a
spa+iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim defri9area celor 16 exemplare
arbori ce fac obiectul prezentei cereri, situati Tn 16 locajii de pe raza sectorului 4.

- lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite 9i crearea condijiilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin
grija administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc+iilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil, mobilierului
urban situat in locurile de recreere din vecinatate, a retelelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spa+iilor verzi pe teritoriul Municiplului Bucure9ti, administratorul
legal al terenului pe care se afli arborii are obligajia plantirii a 16 ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28cm 9i TIIal jime
corespunzitoare diametrului in func jie de specie, in locajiile unde se executa
defri9arile (spa Iii verzi aferente blocurilor unde se efectueaza defri9arile, alveole parcare
iar daca spajiul nu permite, in zone deficitare Tn vegeta jie din sector), in perioada optima
de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anun ja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. cu mentionarea
loca+iilor unde s-au efectuat plantarile, in vederea verificarii Tn teren a plantarilor Tn
compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4, lit. e din acela9i act
normativ.

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5. Bucure gi, Romania
Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro



Menjionim ci vi revin urmitoarele obligajii :
- informarea cetatenilor cu privire la arborii avizati pentru defri9are, prin publicarea

acestor informatii fie pe pagina ofictala de internet a administratorului legal al spatiilor
verzi, fie pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in funcjie de posibilitalile
informatice si de decizia fiecarei institutii;

- informarea ceta+enilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
tinandu-se cont de zona de actiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informatii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in funcjie de posibilitatile
informatice si de decizia fiecarei institutii

- mentinerea alveolelor din parcarea auto, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament;

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise ei realitatea din teren, va fi considerata
interven jie asupra arborilor fira aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sancjionat potrivit prevederilor art. 2,
lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe (
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are –16 ex. uscate 100%

§ef Serviciu Avize qi Acorduri ‘
Alexandru NICOLAE

q&

03. IUL 2020

intocmit: Exp. Tudora BUILA

/n'%
Red: TB/4 ex./03.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/insthutii/primarta/dtrectii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

Bd. Regina Eli$abeta nr. 47, cad po$taI 050013, sector 5, Bucure$, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb.ro
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1851734/5

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spa(ii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

( Referitor la adresa dvs. nr. 37761/11.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1851734/12.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5036/15.06.2020, prin
care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra a 20 ex. arbori
uscaji in proporjie de 100%, inventariaji pe teren de catre inspectorii din cadrul institutiei
dvs., arbori menjionaji in tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravitanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim defri9area celor 20 exemplare
arbori ce fac obiectul prezentei cereri, situaji in 20 locajii de pe raza sectorului 4.

- lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urrnari nedorite 9i crearea condijtilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin
grija administratorului legal at terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil, mobilierului
urban situat Tn locurile de recreere din vecinatate, a rejelelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea arborilor aviza+i pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Norrnele de protectie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, administratorul
legal al terenului pe care se afli arborii are obliga jia plantirii a 25 ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28cm §i Tnal jime
corespunzatoare diametrului in func jie de specie (raport de compensare 6:1 pentru
arborele in declin biologic avansat de la pozi+ia 9, respectiv de 1:1 pentru arborii
uscaji), in locajiile unde se executa defri9arile (spajii verzi aferente blocurilor uncle se
efectueaza defri9arile, alveole parcare iar daca spajiul nu permite, in zone defit,itare Tn
vegetajie din sector), in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara
anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveti obliga+ia de a anun ja Directia de Mediu din cadrul P.M.B. cu mentionarea
locajiilor unde s-au efectuat plantarile, in vederea verificarii Tn teren a plantarilor Tn

compensare. In caz contrar se vor aplica sanctiuni conf. art. 4, lit. e din acela9i act
normativ.

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po;taI 050013, sector 5, Bucure$, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



Mentionam ci vi revin urmitoarele obligajii :
- informarea ceta{enilor cu privire la arborii avizaji pentru defri9are, prin publicarea

acestor informatii fie pe pagina oficia la de internet a administratorului legal al spa+iilor
verzi, fie pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func+ie de posibilitalile
informatice si de decizia fiecarei institutii;

- informarea cetajenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
tinandu-se cont de zona de actiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informatii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func jie de posibilita+ile
informatice 9i de decizia fiecarei institujii.

- mentinerea alveolelor din parcarea auto, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament;

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentut aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise 9i realitatea din teren, va fi considerata
intewen jie asupra arborilor fari aviz de specialitate, iar administratorul legal at (
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sancjionat potrivit prevederilor art. 2,
lit. c din H.C.G,M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 19 ex. uscate 100% + 1 ex. in declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ri4van MIHiULESCU

(‘

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

b

03. IUL. 2020

intocmit: Exp. Tudora Bu:LA

/%ee
Red: TB/4 ex,/03,07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instRutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

Bd. Regina Elisaknta nr. 47, cod po$al 050013. sector 5, Bucure9ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

u & IUL 2020
Nr. 1851737/5037/

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locali
Serviciul Monitorizare gi Control Spa Iii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

(
Referitor la adresa dvs. nr. 37833/12.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului

Bucure9ti cu nr. 1851737/12.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5037/15.06.2020, prin
care solicitaji emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra a 15 ex. arbori
uscati Tn propor+ie de 100%, inventariaji pe teren de catre inspectorii din cadrul institutiei
dvs., arbori menjionati Tn tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile
ultertoare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam defri9area celor 15 exemplare
arbori ce fac obiectul prezentei cereri, situaji in 15 locajii de pe raza sectorului 4.

- lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite 9i crearea condi+iilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin
grija administratorului legal al terenului pe care se ana arborii, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea constructiilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil, mobilierului
urban situat Tn locurile de recreere din vecinatate, a retelelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea arborilor aviza li pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protectie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, administratorul
legal al terenului pe care se afla arborii are obligajia plantirii a 20 ex. arbori tineri cu
balot de pimant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28cm 9i inil jime
corespunzitoare diametrului in func jie de specie (raport de compensare 6:1
pentru arborele Tn declin biologic avansat de la pozijia 10, respectiv de 1:1 pentru
arborii usca g)„ in locajiile unde se executa defri9arile (spajii verzi aferente blocurilor
uncle se efectueaza defri9arile, alveole parcare iar daca spajiul nu permite, in zone
deficitare Tn vegeta jie din sector), in perioada optima de plantare din toamna anului 2020
– primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave Ii obligajia de a anun+a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. cu mentionarea
locajiilor unde s-au efectuat plantarite, in vederea verificarii Tn teren a plantarilor Tn
compensare- in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4, lit. e din acela9i act
normativ.

(

Bd. Regina Elisaknta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5. Bucure$ti, Romania
Tel: 021.305.55.00

http://www.pmI). ro



Menjionam ci vi revin urmatoarele obliga Iii :
- informarea ceta+enilor cu privire la arborii avizati pentru defri9are, prin publicarea

acestor informajii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spajiilor
verzi, fie pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in functie de posibilitatile
informatice si de decizia fiecarei institutii;

- informarea cetajenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar in care acestea se vor executa,
+inandu-se cont de zona de ac+iune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informa+ii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in functie de posibilitatile
informatice si de decizia fiecarei institutii

- menjinerea alveolelor din parcarea auto, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament;

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise §i realitatea din teren, va fi considerata
interventie asupra arborilor fari aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sanctionat potrivit prevederilor art. 2, 1
lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 14 ex. uscate 100% +1 ex. in declin biologic

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

W

3' IUL- 2020 intocrrItt: Exp. Tudora BUILA

./h.–
Red: TB/4 ex./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$al 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1851748/5040/ T8T7©
cAT RE,

Primaria Sectorului 4
Direc jia Gospodirire Locala

Serviciul Monitorizare gi Control Spa Iii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Id :
• D-nuI I E-mail: c
• Asocia+ia de proprietari bloc 5, Bd. Dimitrie Cantemir nr. 19, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 37766/11.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municlpiului Bucure9ti cu nr.
1851748/12.06 2n2fl qi la Direcjia de Mediu cu nr. 5040/15.06.2020, prin care solicitaji ca urmare a cererii d-
lui _ 1, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra a doi arbori usca+i situaji
pe spajiul verde din spatele blocului 5 din B-duI Dimitrie Cantemir nr. 19, sector 4 (la limita cu locurile de
parcare), dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 29.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 9i administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9t H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spatiul verde spate bloc :

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 25m. h 5m, uscat 100% din care s-a rupt o ramura (spatiul verde
spate bloc);

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 30m, h 9m, uscat 100%, inclinat ta 15' spre loc parcare nr. 6 (platbanda
spate bloc, adiacent parcare auto)

Lucrarile de defri9are avizate. se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, pnn grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor. privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor in zona
operaliunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscati aviza li pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii a 2 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja
trunchiului de 20-28 cm 9i Tnaltime corespunzatoare diametrului in furic jie de specie Tn spatiul verde aferent
blocului 5, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M,B., in vederea verificarii Tn teren, in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajia de propreitari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 2 ex. uscate 100%

(

(

Bd. Regina Elisatnta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5. Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1852967/5136/ 0 8. IUL 2020

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locali
Sewiciul Monitorizare gi Control Spa Iii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

( Referitor la adresa dvs. nr. 38162/12.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1852967/16.06.2020 §i la Directia de Mediu cu nr. 5136/17.06.2020, prin
care solicita li emiterea avizului de specialitate pentru intervenjia asupra a 21 ex. arbori
uscaji in proportie de 100%, inventariaji pe teren de catre inspectorii din cadrul institu+iei
dvs., arbori mentionati Tn tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita+ilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecjie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim defri9area celor 21 exemplare
arbori ce fac obiectul prezentei cereri, situaji in 18 locajii de pe raza sectorului 4.

- lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite 9i crearea conditiilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin
grija administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea constructiilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil, mobilierului
urban situat Tn locurile de recreere din vecinatate, a retelelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea arborilor avizati pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec+ie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, administratorul
legal al terenului pe care se afli arborii are obliga}ia plantirii a 31 ex. arbori tineri cu
balot de pimant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28cm ;i TIIal jime
corespunzatoare diametrului in func jie de specie (raport de plantare de 6:1 pentru
cele 2ex. in declin biologic 9i de 1:1 pentru cele 19 ex. uscate 100'%) in locajtile unde
se executa defri9arile (spa Iii verzi aferente blocurilor unde se efectueaza defri9arile,
alveole parcare iar daca spajluI nu permite, in zone deficitare Tn vegetajie din sector), in
perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave Ii obligatia de a anunta Direc+ia de Mediu din cadrul P.M.B. cu menjionarea
locatiilor unde s-au efectuat plantarile, in vederea verificarii Tn teren a plantarilor Tn

compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4, lit. e din acela9i act
norrnativ.

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poetaI 050013, sector 5, Bucure;ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



Menjionim ci vi revin urmitoarele obligajii :
- informarea cetatenilor cu privire Ia arborii avizaji pentru defri9are, prin publicarea

acestor informa{ii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spa+iilor
verzi, fie pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in funcjie de posibilitalile
informatice si de decizia fiecarei institutii;

- informarea cetatenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
{inandu-se cont de zona de actiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informatii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in functie de posibilitatile
informatice si de decizia fiecarei institutii.

- menjinerea alveolelor din parcarea auto, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament;

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise ei realitatea din teren, va fi considerata
intewen jie asupra arborilor fara aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sanctionat potrivit prevederilor art. 2, i
lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 19 ex. uscate 100%+2 ex. in declin biologic

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NIC;OLAE

SIta

03, IUI 2020 Tntocmit: Exp. Tudora BUILA

./%)ca
Red: TB/4 ex,/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$al 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc4ia de Mediu

Nr. 1852963/5137/ T8Trfn©

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direcjia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spalii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ : Asocia ga de proprietari bloc 11, str. Anton Bacalba ga nr. 2, sect. 4

Referitor la adresa dvs. nr. 32314/12.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1852963/16.06.2020 si la Direc IIa de Mediu cu nr. 5137/17.06.2020, prin care solicitaji ca urmare a
cererii d-lui h :1, pre9edinte al Asociatiei de proprietari bloc 1 1 din str. Anton Bacalba9a
nr. 2, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore uscat, situat Tn
spatiul verde dintre scarile 1 9i 2ale blocului 1 1 de la adresa sus mentionata, dupa verificarea efectuata
pe teren, in data de 118.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, avizam:
Defri§are cu extragerea riddcinilor ;
Spa guI verde aferenf bloc Tntre scara 1 qi 2 :

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) a 15cm, h 3,5m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urrnari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul

(

legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arbustului uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbust tanar cu balot de pamant,
aparjinand aceleia9i specii pentru care se avizeaza defri9area, cu h min.1,8m Tn spa{iul verde aferent
blocului 11 de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din taoamna anului 2020.

La finallzarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ,

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. arbust uscat 100%

(

DIREC

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

IM
Tntocmit: Exp. Tudora BUILA

./@6
in consultare/avize arbori in consultare-php ' pe da Vj

JT(- 2o20

Red: TB/5 ex./30.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbor

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853332/5171/ T8TrFn©a

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin B : D-na
nr. 2, sector 4; E-maII.

administrator bloc ' sc. Aleea Serg. Major Emil Holu+

Referitor la adresa d-nei . Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1853332/17.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5171/18.06.2020, prin care solicita Tn calitate de
administrator al blocului 162, sc. 1 din str. Serg. Major Emil Holut nr. 2, sector 4, emiterea avizului de
specialitate pentru intewenjia asupra unui arbore (ulm) uscat 100%, situat pe spa\iul verde aferent
blocului 162 de la adresa sus mentionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 29.06.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor veni din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spa+iul verde spate bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 45cm, h 14m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din

(

Jur,

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn
spajiul verde aferent blocului 162, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sanc{iuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri$are – 1 ex. uscat 100%

(

§ef Serviciu Avize ei Acorduri

"'”"'"M'u= 9&;
?ntocmit: Exp. Tudora BUILA

”“-'' Wi IUI ?,7,.

Red : B. T./ 5 ex. – 30
http //www pmb ro/instltutl t/pnmarla/dlr8ctll/dtrectla_medlu/avlze_arbon_In_consultare/avlzo_arborl_ln_consultar8 php

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod po$taI 050013. sector 5. Bucure gi. Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853959/5202:1853912/5233/ O & IUL, 2020

c A T R E,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodirire Locali
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

(

Spre §tiin$ : - Domnul I
E-mail :

• Asociajia de proprietari bl. 50, str. Drumul Gazarului nr. 26A, sector 4

Referitor la adresele dvs. nr. 33274/12.06.2020 ; 38491/15.06.2020, Tnregistrate la
Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1853959/18.06.2020; 1853912/18.06.2020 91 la
Directia de Mediu cu nr. 5202/19.06.2020; 5233/19.06.2020, prin care solicitati ca urmare
a cererii asociatiei de proprietari bl. 50 din str. Drumul Gazarului nr. 26A, sector 4,
respectiv a d-lui , emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra
unui arbore aflat Tn declin biologic, situat Tn alveola din parcarea auto amenajata din fata
blocului 50 de la adresa sus men{ionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de
29.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare, HCGMB
nr. 114/201 1 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de
aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea ridacinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei din parcare:
Alveola parcare fa@ bloc scara 4:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) a 50cm, h 9m, Tnclinat la 15' spre
parcarea auto – loc parcare 17-18, cu scorbura la baza trunchiului 9i lipsa partiala a
scoarjei pe trunchi

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrari tor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct
8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defri9area arborelui avizat pentru
defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare
diametrului Tn func jie de specie astfel : 1 ex. in alveola ramasa libera dupa extragerea

(

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod po$al 050013, sector 5, Bucure91, Romania
Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb. ro



radacinilor 9i 5 ex. pe spatiul verde aferent blocului 50, in perioada optima din toamna
anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., Tn vederea
verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in
copie, la avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri9are – 1 ex. in declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAILESCU (

§ef Sewiciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

%
(

03' ItII 7e2F Tntocmit : Exp. Tudora BUILA
/$bHa

Red ; B. 1/5 ex. – 02.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe siteall PMB / p
http //www pmb ro/lnstltutll/pnmarla/dlrectll/dlrectia_medlu/avize_arbori_In_consultare/avlze_arborl_in_consultare php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853969/5218/ mmm

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin fa: Asocia(ia de Propnetari bl. 31 , sc. 2, ap. 54, Sos Oltenitei nr. 121, sector 4 - d-nei
- pre9edinte asociajie

Referitor la adresa dvs. nr. 33458/12.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1853969/18.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5218/19.06.2020, prin care solicitaji ca urmare a sesizarii
Asociatiei de proprietari bl. 31, sc. 2 din §os. Ottenitei nr. 121, sector 4, prin d-na pre9edinte Neac9u Eva,
emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra arborilor uscati situati pe spatiul verde aferent bl.
31 de la adresa sus menjionata, dupa verificarea efectuata pe teren in data de 29.06.2020, in conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridacinilor9i obligativitatea menjinerii alveolei:
Spaliul verde fag bloc scara 1 9i 2:

- 1 ex. Prunus (corcodu9) a 35cm, h 5m, uscat 100%
- 1 ex. Prunus cerasus (vi;in) a 35cm, h 5m, uscat 100%
Lucrarile de defri§are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Prirnariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal Tn compensarea arborilor uscati avizati pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 2 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului in func jie de specie Tn spa}iul verde aferent
blocului 31, respectiv Tn alveola din parcarea auto, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia de a anunta Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 2 ex, uscate 100%

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ESCU

$ef Serviciu Avize 9i Acorduri

’'“”M'""“' W
Tntocmit: Exp.AdVa BUILA

Red: TB/5 ex./02.07
http://www.pmb.

site-ul PMB
tavize_arbori_ in consultare/avize

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853952/5220/
08. tUL. Ma

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$: Asociatia de Proprietari bl. D2, Str. lzvorul Cri§ului nr. 8, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 32881/12.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1853952/18.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5220/19.06.2020, pnn care solicitati ca urmare a sesizarii
Asociajiei de proprietari bl. D2 din str. lzvorul Cri9ului nr. 8, sector 4 9i a verificarilor efectuate pe teren de
catre inspectorii Direcjiei Gospodarire Locata, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra
arborilor uscati situaji pe spajtuI verde aferent bl. D2 de la adresa sus mentionata, dupa verificarea efectuata
pe teren Tn data de 29.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 91 administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare Pi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protec[ie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridacinilor :
Spaliul verde fa A bloc:

- 1 ex. Prunus (corcodu9) a cca. 20cm, h 2,5m (trunchi) uscat 100%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 40cm, h 13m uscat 100%

Spajiul verde spate bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 25cm, h 3m uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua. pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este

(

raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru fondului vegetal Tn compensarea arborilor uscati avizati pentru defri9are, conform H.C.G,M.B.
nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 3 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de
20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie in spajiul verde aferent blocului D2, de
la adresa sus menjionata in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a arIunIa Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf, art. 4 din acela§i act normativ.

Asocia jia de proprietari are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9titnjarea tuturor locatarilor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 3 ex. uscate 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853943/5224/
08. IUL. 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spalii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinta:
- D-na
E=maII , _ ' _ vu, , ,w/a

- Asocia+ia de proprietari bl. 7, Intr. Cri§ul Alb nr. 39, sector 4

( Referitor la adresa dvs. nr. 38130/12.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1853943/18 06 2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5224/19.06.2020, prin care solicitaji ca urmare a cererii d-
nei 9i verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii Direcjiei gospodarire Locala,
erniterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore uscat situat Tn spajiul verde din fata
blocului nr. 7 din Intr. Cri9ul Alb nr, 39, sector 4, conform foto anexat, in conformttate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti. avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spatiul verde fala bloc:

- 1 ex. Abies sp. (brad) a 35cm, h 13m, uscat 85%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tartar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenutui este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr,
304/2009

Pentru fondului vegetal Tn compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveji obliga ya plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului
de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn func[ie de specie Tn spajiul verde aferent blocului 7
de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020

La finatizarea tucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P,M.B. in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locataritor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. uscat 100%

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri

~”'“'91&x
Tudnra BUILA

UVf FUL 2020

Alexandru

Tntocmit: Exp
lite-ul PMB

I_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
Red: TB/5 ex./02.07
http://www.pmb.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pa;taI 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nn

cA T R E.
Primaria Sectorului 4

Direc fia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji : - Domnul
O

- Asocla lia de proprietari bl. 174, sc. 2, str. caltuna§i nr, 2, sector 4

-mail :

Referitor la adresa dvs, nr. 33130/15.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiutui Bucure§ti cu nr.
1853929/18.06.2020 98 la Direc jia de Mediu cu nr. 5227/19.06,2020, prin care solicitaji ca urmare a cererii
asociajiei de proprietari bl. 50 din str. Drumul Gazarului nr. 26A, sector 4, respectiv a d-lui
erniterea avizului de specialitate pentru intewen jia asupra unui arbore aflat Tn declin biologic, sltuat in spabl.1
verde din spatele blocului 174, din str. caljuna9i nr. 2, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data
de 29.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi
din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea ridacinilor:
Spa+iul verde spate bloc.

- 1 ex. Salix sp. (salcie) a 50cm, h 8m, inclinat la 25-30' spre bloc, cu scorbura la baza trunchiului 9i
la h 1 m cu lipsa parTiala a cilindrului central - risc de dezradacinare 9i prabu9ire

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorulul 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiet
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr,
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului pnn defri§area arborelui avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu
circumferin ja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrutui Tn functie de specie pe spatiul
verde aferent blocului 174, in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrartlor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aptica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ,

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI aft9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. in declin biologic avansat
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853921/5230/ /

c A T R E,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin P: Asocia+ia de Proprietari bl. 165, str, Panselelor nr. 11, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 36297/15.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1853921/18.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5230/19.06.2020, prin care solicitati ca urmare a
sesizarii Asociajiei de proprietari bl. 165 din str. Panselelor nr. 11, sector 4 9i a verificarilor efectuate pe
teren de catre inspectorii Direc+iei Gospodarire Locala, emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra arborilor uscatt situati pe spatiul verde aferent bl. 165 de la adresa sus mentionata,
conform foto anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri§are cu extragerea ridicinilor :
Spajiul verde fa$ bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 40cm, h 13m uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferin ja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn
spajiul verde aferent blocului 165, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi$eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vtzibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nw

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ : Asociajia de proprietari bloc 49, sc. B, str. Piscului nr. 15, sect. 4

Referitor la adresa dvs. nr. 34187/15.06.2020, Tnregistrata ia Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1853916/18.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5231/19.06.2020, prin care solicitati ca urmare a
cererii Asociatiei de proprietari bloc 49, sc. B din str. Piscului nr. 15, sector 4, emiterea avizului de
specialitate pentru intervenjia asupra unui arbore situat pe spatiul verde aferent blocului 49, sc. B, de la
adresa sus mentionata, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 29.06.2020, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri§are cu extragerea radicinilor:
Spajiul verde spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (artar) 020cm, h7m,lipsit de coronament, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn
spatiul verde aferent blocului 49, sc. B, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna
anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853909/5234/ 08. tUL 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spa Iii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Id: Asociajla de Proprietari bl. R1 5, sc. 1 +2, Str. Drago§ Mladinovi nr. 3, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 34190/15.06.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1853909/18.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5234/19.06.2020, prin care solicitaji ca urmare a sestzarii
Asociajiei de proprietari bl. R15 din Str. Drago9 Mladinovi nr. 3, sector 4 9i a verificarilor efectuate pe teren
de catre inspectorii Direcjiei Gospodarire Locala, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra
arborilor uscaji situaji pe spajiul verde aferent bl. R15, sc. 1+2 de la adresa sus menjionata, dupa verificarea
efectuata pe teren in data de 29.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravitanul localitalilor, cu modificarile $i completarile ulterioare gi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,
avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor ;
Spa+iul verde fag bloc scara 2 lateral stanga:

- 1 ex. Acer sp. (artar) a 25cm, h 6m uscat 100%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 45cm, h 13m uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca

(

administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal Tn compensarea arborilor usca{i avizaji pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 2ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm §i TrIal lime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn spajiul verde aferent
blocului R15, sc. 1 +2, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela;i act normativ

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor

Prezentul aviz are termen de valabilttate 2 ani de la data emiterii
Defri;are – 2 ex. uscate 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1856106/5421/
08. \UL, ma

cA T R E.
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
Spre §tiin Id :
Domnul

Referitor la adresa dvs. nr. 32945/18.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti
cu nr. 1856106/25./06.2020 si la Direcjia de Mediu cu nr. 5421/26.06.2020, prin care solicitati ca
urmare a sesizarii d-lui emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui
arbore uscat 80%, situat Tn platbanda din fata blocului D1, sc. C, din Str. lzvorul Crisului nr. 2,
sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren in data de 29.06.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, cu
modificarite 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri;are cu extragerea radacinilor :
Spa guI verde - plabandi parcare vis a vis de bloc D1 :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 45cm, h 10m, uscat 80%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanir, prin grija
administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de preventre a accidentelor sau deteriorarea
construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de
pamant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie
de specie Tn in platbanda din faja blocului D1, adiacenta parcarii auto, in perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn
teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. uscat 80%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1856077/5427/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc fia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spa Iii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji:
• Direcjia Generala de Politie Locala, Aleea Ciceu nr. 12-14, sector 4
- Asocia Pa de proprietari bl. 11, §os Giurgiului nr. 119, sector 4

(

Referitor la adresa dvs. nr. 40197/23.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1856077/25.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5427/26.06.2020, prin care solicitati ca urmare a sesizarii
Direcjiei Generale de Polljie Locala 9i verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii Direcjiei
gospodarire Locala, emiterea avizului de specialitate pentru intervenjia asupra unui arbore uscat situat Tn
alveola din spatele blocului 11, sc. 3 din §os. Giurgiului nr. 119, sector 4, conform foto anexat, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitatitor, cu modificarile 9i completarile ulterioare, HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea
alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim
Defri9are cu extragerea radacinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei:
Arbore in alveola parcare auto:

- 1 ex.Ulmus sp. (ulm) a 45cm, h 13m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiet
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal Tn compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferin+a
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn alveola ramasa libera
dupa extragerea radactnilor, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin,5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociatia de proprietari are obliga Iia. ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie. la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – Lex. uscat' 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1856552/5462; 1856392/5464/ 08. IUn

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji :
• D-nuI
sector 4, E-mail: i
• Asociajia de proprietari bloc N20, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 2A, sector 4

(

. rJ

Referitor la adresele d-lui , Tnregistrate la Primaria
Municipiului Bucure9ti cu nr. 1856552/26.06.2020; 1856392/26.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5462/29.06.2020; 5464/29.06.2020 prin care solicita emiterea avizului de
defri9are pentru un arbore (frasin), situat pe spajiul verde din spatele blocului N20, sc. 4
din Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 2A, sector 4 (spate Ioc parcare nr. 6), dupa verificarea
efectuata pe teren, in data de 30.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterloare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri?are cu extragerea radicinilor :
SpajluI verde spate bloc scara 4:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 40m, h 8m, viabil, Tnclinat din coronament la 30-35'
spre parcarea auto – prezinta scorbura pe trunchi Ia h 3,5m cu cilindrul central
afectat/putred par+ial, (zona afectata de acarieni) - risc de frangere 9i prabu9ire peste
autoturismele din parcarea auto.

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, cu acorduIAsociatiei de proprietari bl N20, prin grija Primariei
Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct
8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn declin
biologic avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii
a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i
TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn spa+iul verde aferent blocului
N20, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

/
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La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea
verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
norrnativ

D-nuI ' - - n are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI
afi9eze, in copie, la avizierul Dluu.lui sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor
locatarilor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. in declin biologic avansat
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI

f-

[)

Direcjia de Mediu

Nr. 1857415/5570/ 0 g +UL 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Sos. Bucure§ti Ploie§ti nr.8B, sector 1

Referitor la adresa dvs. nr. 7940/25.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1857415/30.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5570/01.07.2020 prin care sesizaji ca in
urma condijiitor meteorologice nefavorabile din perioada 21.06.2020 9i Tn data de 23.06.2020 Tn
Parcul Tineretutui, Parcul Carol I, administrate de catre institutia dvs. s-au prabu9it 2ex. arbori
apartinand speciilor Prunus sp. (corcodu9) a 2 C)cm, h 5m (parc Tineretlui - zona axa principali),
Populus (plop) a 60-80cm, h 8-10m (parc Carol – peluza Ioc de joaca zona 11 lunie), va
comunicam urmatoarele

- potrivit HCGMB 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, art.6, alin.4, pct.a < in cazul prabu§irii unor arbori/ramuri, datorita
inregistrarii fenomenelor meteorologice nefavorabile, proprietarii/administratorii legali vor ac(iona
de urgenla pnn scoaterea radacinilor §i ridicarea materialului lemnos pentru descongestionarea
zonei. In locuJ arborilor dezafectaji se vor efectua plantari, iar pentru arborii deterioraji se vor
aplica taieri de corecjie ».

- pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor prabu9iji, aveji obliga jia
plantarii a 2 ex. arbori tineri cu balot de pimant aparjinand speciei care s-a pribu9it, arbori
cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de
specie, astfel : 1 ex. in Parcul Tineretului 9i 1 ex. in Parcul Carol, in perioada optima din toamna
anului 2020.

- pentru arborii din coronamentele carora s-au Tndepartat ramurile frante 9i s-au produs
dezechilibre in coronamente, aveti obligatia de efectua lucrarile de interven Pe pentru realizarea
echilibrului biologic Tn perioada de repaus vegetativ, perioada propice realizarii acestui tip de
lucrari

Lucrarile de plantare se va executa prin grija dvs. in calitate de administrator legal al
terenului pe care se afla arborii, cu luarea masurilor de intrejinere, in scopul prinderii materialului
dendrologic plantat.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare, menjionand speci 9i locajia in cadrul parcului unde s-a efectuat
plantarea. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art.4 din acela9i act normativ.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1855456/5349/ Og IUL 20H

cA TRE
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT

Sewiciul Planificare, Proiectare, Avizare
§os. Bucure§ti Ploie§ti nr.8B, sector 1

Referitor la adresa dvs. nr. 7402/17.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1855456/23.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5349/24.06.2020 prin care sesizaji ca in
urma condijiilor meteorologice nefavorabile din perioada 05.06.2020 9i Tn data de 10.06.2020 in
Parcul Circul de Stat, Parcul Carol administrate de catre institutia dvs. s-au prabu9it 2ex. arboR
aparjinand speciilor Tilia (tei) a 20-24cm, h 4m (parc Circul de Stat - zona peluza lac), Fraxinus
(frasin) a 40-45cm, h 8m (parc Carol – peluza vis-a-vis de Muzeul Tehnic), respectiv o §arpanta
dintr-un ex. Koelreuteria din Parcul Tineretului, va comunicam urmatoarele

- potrivit HCGMB 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, art.6, alin.4, pct.a < fn cazul prabu§irii unor arbori/ramuri, datorita
inregistrarii fenomenelor meteorologice nefavorabile, proprietarii/administratorii legali vor ac{iona
de urgen@ prin scoaterea radacinilor gi ridicarea materialului lemnos pentru descongestionarea
zonei. In locul arborilor dezafecta li se vor efectua plantari, iar pentru arborii deterioraji se vor
aplica taieri de corec(ie D.

- pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor prabu9iji, aveji obliga jia
plantirii a 2 ex. arbori tineri cu balot de pimant aparjinand speciei care s-a pribu§it, arbori
cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn func[ie de
specie, astfel : 1 ex. in Parcul Circul de Stat 9i 1 ex. in Parcul Carol, in perioada optima din
toamna anului 2020

- pentru arborii din coronamentele carora s-au indepartat ramurile frante 9i s-au produs
dezechilibre Tn coronamente, aveji obligatia de efectua lucrarile de intewentie pentru realizarea
echilibrului biologic in perioada de repaus vegetativ, perioada propice realizarii acestui tip de
lucrari

Lucrarile de plantare se va executa prin grtja dvs. in calitate de administrator legal al
terenului pe care se afla arborii, cu luarea masurilor de Tntrejinere, in scopul prinderii materialului
dendrologic plantat.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveti obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare, mentionand speci 9i locatia Tn cadrul parcului unde s-a efectuat
plantarea. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art.4 din acela9i act normativ.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853440/5170/ frIhl
cAT RE,

Primiria Sectorului 4
Direcjia Gospodarire Locala

Serviciul Monitorizare 9i Control Spajii Veni
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiint5 -
D-nuI 1
E-mail
Asocia jia de proprietari bl. 44, Aleea Re9ita B nr. 1-3, sector 4

Ca urmare a adresei d-lui , Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr,
1853440/17.06.2020 Pi la Directia de Mediu cu nr. 5170/18.06.2020, prin care solicita emiterea avizului de
defri9are pentru arborii (plopi) in declin blologic, situati pe spatiul verde aferent blocului 44 din Aleea Re9ita B
nr. 1-3, sector 4 9i toaletarea celortalti, va facem cunoscut ca dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de
29.06.2020, a fost inventariat urmatorut material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 98 administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 98 H,C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Muntcipiului
Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spa+iul verde faIa bloc scara 1 lateral dreapta:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 40cm, h 13m, dezechilibrat spre carosabil, cu scorbura
deschisa la baza trunchiului cu lipsa cilindrului central
Spa+iul verde fa@ bloc scara 4:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) a 50cm, h 8m, cu scorbura la baza trunchiului cilindrul
central putred

Lucrarile de defr19are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 91 crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4.
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces. luandu-se masuri de prevenlre a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiuni\or, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor Tn declin biologic avizati pentru
defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga ga plantarii a 12 ex. arbori tineri cu balot de pamant,
cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i Tnal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn spatiul
verde aferent blocului 44, sau pe spajiile verzi aferente blocurilor din vecinatate, in perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Avand in vedere ca la verificarea efectuata pe teren s-a constatat ca ceilalti arbori situati pe spatiul
verde aferent blocului 44. necesita lucrari de echilibrare, regenerare/formare asupra coronamentetor acestora
(incluskv ceilalji plopi), pentru echilibrarea acestora Tn vederea prevenirii producerii de pagube materiale prin
desprinderea/prabu9irea de ramuri peste autoturismete de pe carosabil, va comunicam urmatoarele :

1) luand in considerare calitatea institujiei dvs. de administrator al spajiilor verzi potrivit actelor
normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure9ti 9i Consiliul Local al Sectorului 1-6 9i obligajiiIe
ce va revin privind: protec;ia 9i conservarea spajiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei 9i
a calita;ii spajiilor verzi; elaborarea 9i aplicarea unui complex de masuri privind aducerea 9i mentinerea
spajiilor verzi Tn starea corespunzatoare func+iilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor;

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegeta;ie nu sunt recomandate aplicarea lucrarilor de
Tntrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excepjie fac arborii cu coronamente dezechilibrate prin
frangere ca urmare a condijiilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic pornit Tn vegetatie, in

r
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perioada de vara 2020 (de vegetajie) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr.
3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure9ti (PMB)-Directia de Mediu, prin care
administratorilor legali ai spajiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de
a efectua lucrari de eliminare a ramurtlor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor aflati pe
spajiile verzi adrninistrate, fara a fi necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate,
adresata Direcjiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza interven+tile asupra vegeta+iei
in mod planificat 9i organizat, in funcjie de necesitalile identificate de ace9tia §t de cetateni, asocia Iii de
proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure intrejinerea corespunzatoare a vegetatiei cu menjinerea star ii de
viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor prin realizarea unor intervenjii profesionale, cu echipamente si instrumente
de lucru adecvate rnaterialului dendrologic 9i tipului de intervenjie,

3) Totodata, Tn situajta in care lucrarile sus mentionate, nu vor putea fi aplicate Tn perioada 15
aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obligajia de a One cont de prevederile
aliniatului V – Gestionarea solicitarilor de Toaleta re preluand, rejinand, analizand, centralizand 9i prioritizand
solicitarile inregistrate Tn cadrul institutiei

Menjionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru perioada 15
aprilie - 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condiliilor stabilite in inscrisurile acesteia.

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitatii adresei cu caracter general nr. 3045/15.04.2020
aveji responsabilitatea de a prelua toate cererite venite din partea petenjitor, care au ca obiect solicitarea de
intervenjii asupra materialului dendrologic aflat pe spatiile verzi domeniu public pe care Ie de jineji in
adrninistrare 9i de a le solu{iona prin verificarea, evaluarea materialului dendrologic 9i luarea unet decizii
privlnd aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea lucrarilor de Tntrejinere/formare sau regenerare Tn functie de
situa;ie 9i de perioadele de vegetajie specifice acestora. /

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direcjia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti nu'
va mai emite avize de toaletare pe locatii punctuale pentru materialul dendrologic din spatiile veni situate pe
domeniul public al Municipiului Bucure9ti, avand in vedere faptul ca adresa cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 acopera gestionarea Ti organizarea lucrarilor de Tntretinere a materialului dendrologic aflat
pe spajiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure9ti

in situatia in care, pe spajiile verzi aflate Tn administrarea institutiei dvs, constatat} material
dendrologic in declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci saprofite
9i/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter
de aviz general (nr. 3045/15.04.2020) pentru lucrari de intre{inere a materialului dendrologic pentru perioada
de vegeta jie. prin rnarcarea, in funcjie de situajie, a arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro9ie
daca sunt uscaji in proporjie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar
informa+iile privind starea 9i dimensiunite acestora,
elementele de identlficare a acestora Tn teren, etc., se vor centraliza si transmite catre Directia de Mediu
Tnsojite de fotografii relevante - parafate, conform specificajiilor.

Menjionam faptul ca in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executa lucrari de defri9are a
arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor menjionate mai sus va rugam sa dispuneti analizarea, verificarea §i luarea masurilor ce
se impun pentru solujionarea corespunzatoare a situajiei semnalate, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare 9i a celor cuprinse in cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie
cornunicate atat petentului, cat 9i serviciului de specialitate din cadrul Direcjiei de Mediu (conform asterisculuF
din aliniatul II)

Asocia;ia de proprietari are obligajta, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau irttr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabititate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 2ex. in declin biologic avansat
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1853953/5219/ ; a IU L. ?021

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc fia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiin$ : Asocia+ia de proprietari bl. P3, Aleea Ucea nr. 15, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 30029/12.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1853953/18.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5219/19.06.2020, prin care solicitaji ca urmare a sesizarii
Asociajiei de proprietari bl. P3 din Aleea Ucea nr. 15, sector 4 9i a verificarilor efectuate pe teren de catre
inspectorii Direcjiei Gospodarire Locala, emiterea avizutui de specialitate pentru intervenjia asupra arborilor
uscaji/declin biologic („1 ex. salcam uscat 9i 2 ex. salcami cu tulpina putreda la baza") situaji in spatiul verde
din lateralul 9i spatele blocului P3 de la adresa sus mentionata, conform foto anexat 9i Tn urma verificarii
efectuate pe teren in data de 29.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiitor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,
avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spaliul verde lateral $i spate bloc :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40m, h 13m, uscat 100%;
- 2 ex. Robinia sp. (salcam) a 35-40cm, h 8-9m, in declin biologic avansat, cu scorburi deschise la

baza trunchiurilor- risc de dezradacinare 9i prabu9ire;
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea conditiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor
uscaji/in declin biologic avizaji pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveji obliga jia plantarii a
13 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare
diametrulut Tn func jie de specie (raport de plantare de 6:1 pentru arborii aflati in declin biologic §i de 1 :1
pentru cei uscaji) in spajiul verde aferent blocului P3 Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ,

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 3ex...12ex. in declin biologic avansat + 1 ex. uscat 100%)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1854435/5288/ FUL 2020

Administrajia Cimitirului carimidarii de Jos
Str. Piscului nr. 3, sector 4

Spre §tiin@:
D-nuI - ector 4

Urmare a adresei domnului Tnregistrata la Primaria
Municipiului Bucure9ti cu nr. 1854435/22.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr.
5288/23.06.2020, prin care solicita emiterea avizului de speclalitate pentru intewen jia
asupra unui arbore situat Tn Cimitirul caramidarii de Jos din Sos. Berceni nr. 4, sector 4,
pe locul de veci nr. 31 din Fig. i I", aflat Tn concesiunea dansului conform Actului
de concesiune nr. , aupa verificarea efectuata pe teren, in data de
01.07.2020. avizim
Defri§are cu extragerea ridicinilor :

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 45cm, h 8m, din care s-au frant doua 9arpante,
situat Tn perimetrul locului de veci nr. 31 din Fig. 6, aleea „D" - prin amplasament Tmpiedica
executarea unei lucrari funerare sau o eventuala Tnhumare

Lucrarea de defri9are cu scoaterea radacinilor, se va efectua prin grija
proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se afla arborele, evacuTndu-se
masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcjiilor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat
pentru defri9are conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Norrnele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,
proprietarul/administratorul al cimitirului are obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pamant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare
diametrului Tn funcjie de specie Tn Cimitirul caramidarii de Jos (alei de aliniament, partile
limitrofe), in perioada optima (toamna anului 2020-primavara anului 2021).

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf.
art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are : 1 ex. in perimetrul locului de veci
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1855624/5381/ _

D. iUL ZUIU

cAT RE.
Administra jia Cimitirelor gi Crematoriilor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre §tiinla:
• Cimitirul Metalurgiei, B-duI Metalurgiei nr. 65-67, sector 4

Referitor la adresa dvs. prin care solicitati nr. 6560/23.06.2020, Tnregistrata la Primarla
Municipiulut Bucure9ti cu nr. 1855624/24.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5381/25.06.2020
prin care solicita li emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra a trei arbori situaji in
Cimitirul Metalurgiei, in: „figura 35 locul de veci nr. 19, in figura 78 locul de veci nr. 76 9i figura E10
locul de veci nr. 19", dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 01.07.2020, avizim:
Defri§are cu extragerea radacinilor:

- 3 ex. Salix sp. (salcie) a 50-70cm, h 7-10m, uscate 90-100% situate pe locurile de veci
nr. 19, 76, 19 din figurile 35, 78, E10 - prin amplasament Tmpiedica efectuarea unei lucrari funerare
sau o eventuali inhuman:

Lucrarile de de defri9are cu scoaterea radacinilor, se vor efectua prin grija administratorului
legal al terenului pe care se afla arborele (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, evacuTndu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcjiilor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului 9i refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborilor avizati pentru defri9are conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarit a 3 ex.
arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime
corespunzitoare diametrului Tn funcjie de specie Tn perimetrul Cimitirului Metalurgiei, in perioada
optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare cu obligativitatea mentionarii cimitirului unde s-au efectuat
plantarile. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

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

Defri§are : 3 ex. In perimetrele locurilor de vecl
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1856113/5419/
la IOL. 2020

cAT RE.
Primiria Sectorului 4

Direcjia Gospodirire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiin$ : Asociajia de proprietari bloc 4, B-duI Dimitrie Cantemir nr. 21, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 40202/23.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1856113/25.06.2020 9i la Direc jta de Mediu cu nr. 5419/26.06.2020, prin care solicita li ca urmare a
verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii institutiei dvs., emiterea avizului de specialitate
pentru interven jia asupra unui arbore Tn declin biologic situta Tn faTa scarii G a blocului 4 din B-duI
Dimitrie Cantemir nr. 21, sector 4, dupa verificarea efectuata pe 'teren, in data de 29.06.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile ei completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajful verde fa@ bloc scara G:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 90cm, h 16m, viabll, cu scorbura deschisa la baza trunchiului pe h 0,8m
pe trunchi 9i lipsa cilindrului central – risc de prabu9ire

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor,

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn declin biologic avizat
pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie
de specie Tn spatiul verde aferent blocului 4, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act norrnativ.

Asociatia de proprietari are obliga jia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are Tna $-deQlin biologlc avansat
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PRIMARIA NIUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1856100/5422/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcfia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiin Ii :
Asociaga de Proprietari bl. 3, str. Ghimpati nr. 17, sector 4
E-mail : ,
Asocia jia de Proprietari bl. 8, str. Ghimpaji nr, 19, sector 4

(

Referitor la adresa dvs. nr. 36720/23.,06.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1856100/25.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5422/26.06.2020, prin care solicita fi ca urmare a cererii
Asociajiei de proprietari bl. 3 din str. Ghimpaji nr. 17, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru intewen jia
asupra a „5 arbori uscaji 100%, 3 arbori aflaji in spajiul verde din faja sc. 8, bl. 3, de la locajia sus men+ionata 9i 2
arbori aflaji in spajiul verde al blocului 8, str. Ghimpa li nr. 19" sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data
de 01.07.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spajiul verde lateral dreapta scara 8, bloc 3, str. Ghimpaji nr. 17:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) a 45cm, h 9-10, uscate 100%
- 1 ex. Thuja sp. (tei) a 20cm, h 5m, uscat 100%

Spajiul verde lateral dreapta fa@ bloc 8, str. Ghimpaji nr. 19:
- 2 ex. Acer sp. (aGar) a 30-40cm, h 8-12m, uscate 100%
Lucrarile de def ri;are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari nedorite

9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului legal al terenului -
Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor in zona operajiunilor, Tn caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea celor 4 ex. arbori 9i 1 ex. arbust uscaji/uscat
avizaji/avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia ptantarii a 4ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn func jie de
specie Tn spajiul verde aferent blocului 3 (2ex.), respectiv spatiul verde aferent blocului 8 (2 ex.) 9i 1 ex. arbust cu
balot de pamant 9i h 1,8m (spa+iul verde aferent blocului 3), in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajitle de proprietari bl. 3 9i bl. 8 au obtiga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 4 ex. arbori uscate IC)0% ( 2ex. ta bl 3 9i 2 ex. la bl. 8)+1 ex. arbust uscat 100% (bl. 3)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1856061/5425/ Im
cA TR E,

Primaria Sectorului 4
Direc jia Gospodirire Locali

Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin ii :
Asociajia de proprietari bl. PE5, Aleea Some§ul Cald nr. 2A, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 36839/26,06.2020, Tnregistrata la Prirnaria Municipiului Bucure9ti cu nr,
1856061/25.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5425/26.06.2020, prin care solicitati ca urmare a sesizarii
Asociatiei de proprietari bl. PE5 din Aleea Some9ul Cald nr. 2A, sector 4 9t a verificarilor efectuate pe teren
de catre inspectorii Directiei Gospodarire Locata, emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra
a doi arbori uscaji situati Tn spajiul verde aferent blocului PE5 de la adresa sus menjionata conform foto
anexat, in urma verificarii efectuate pe teren Tn data de 29.06.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde fa$ scara A:

- 2 ex. Robinia sp. (salcam) a 45cm, h 9m, uscate 100%;
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenirnente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
tucrarilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciutui adus mediului, in compensarea arborilor
uscati/in declin biologic avizati pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveji obliga jia plantarii a
2 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare
diametrului in func jie de specie (raport de plantare 1 :1 pentru) in spajiul verde aferent blocului PE5 Tn
perioada optirna din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Med iu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf, art. 4 din acela9i act normativ,

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie. la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterit
Defri9are – 2ex. uscate 90-100%

(

(

$ef Serviciu Avize qi Acorduri
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/%ae)Red: TB/4 ex. 06.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/prlmaria/directii/directia mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data deb /U ( 2(B 0

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po;taI 050013, sector 5, Bucure$ti, RomanIa
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pma ro





V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1856069/5426/ Im
cAT RE,

Primaria Sectorului 4
Direcjia Gospodirire Locali

Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji :
Asociatia de propnetari bl. 50, Str. Re§i{a nr. 21, scara 2, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 37806/23.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1856069/25.06.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 5426/26.06.2020, prin care soticitati ca urmare a cererii
Asociatiei de proprietari bl.50 din Str. Re9i}a nr. 21, scara 2, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra a doi arbori uscaji, situati Tn spajiul verde din spatele blocului 50, scara 2 de la adresa
sus menjionata, dupa verificarea efectuata pe teren in data de 01.07.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitaltlor, cu modificarile $i
completarile ulterioare 9i H,C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor vent de pe
teritoriul Municipiului Bucure;ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajiu verde sapte bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 3C)cm, h 3,5m - trunchi uscat 100%
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 3C)cm. h 5m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constructiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea executiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscati avizati pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 2ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja
trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn functie de specie Tn pe spatiul verde
aferent blocului 50, in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Asociajia de proprietari bl. 50, are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa it afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 2 ex. uscate 100%

(

(

JUNCT,

9ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direqia de Mediu

Nr. 1856090/5420/ _ _.
15. Itil 200

cA TR E.
Primaria Sectorului 4

Direc lia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
Spre ;tiin A :
Asocia jia de proprietari bl. gA, Calea vacare9ti nr. 324, sector 4

Stimate Domnule Director Executiv,

Ca urmare a adresei dvs. nr. 37144/23.06.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr
1856090/25.06.2020 9i la Direc{la de Mediu cu nr. 5420/26.06.2020, prin care ne transmiteji spre solutionare
adresa asociajiei de proprietari bl. 9A din Calea vacare9ti nr. 324, sector 4, prin care solicita emiterea avizului
de defri9are arborii usca Ti, situaji pe spajiul verde aferent blocului 9A de la adresa sus menjionata, va facem
cunoscut ca dupa veriflcarea efectuata pe teren Tn data de 08.07.2020, a fost inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Pi administrarea spatiilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spa+iul verde lateral stanga $i spate bloc :

- 1 ex, Acer sp. (arjar) a 4C)cm, h 9m, lipsit de coronament uscat 100%
- 1 ex. Prunus cerasus (vi9in) g 30cm, h 5m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea conditiitor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, tuandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurllor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz
contraraplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaji avizati pentru defri§are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 2 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i inal jime corespunzatoare diametrului in func jie de specie pe spatiul verde aferent
blocului 9A, in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

(

\‘

Avand Tn vedere ca la verificarea efectuata pe teren s-a constatat ca ceitalti arbori situati pe spatiul
verde aferent blocului (inclusiv exemplarul dud a 45cm, h 9m,viabil, dezechilibrat spre alee acces bloc) care
necesita lucrari de echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor din acest spatiu verde.
pentru echilibrarea acestora, in vederea prevenirii producer ii de pagube materiale prin
desprinderea/prabu9irea de ramuri, va comunicam urmatoarele :

1) luand Tn considerare calitatea institutiei dvs. de administrator al spajiiIor veni potrivit actelor
normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure9ti 9i Consiliul Local al Sectorului 1-6 9i obligatiile
ce va revin privind: protec jia 9i consewarea spajiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitie} si
a calitalii spajiilor verzi; elaborarea 9i aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea
spaliilor verzi Tn starea corespunzatoare funcjiilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor;

2) tinand cont de faptul ca in perioada de vegeta Tie nu sunt recomandate aplicarea lucrarilor de
Tntrejinere privind echilibrarea coronamentelor (exceptie fac arborii cu coronamente dezechilibrate prin
frangere ca urmare a condijiilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic pornit in vegetajie, in
perioada de vara 2020 (de vegetatie) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr.
3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure9ti (PMB)-Direc+ia de Mediu, prin care
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administratorilor legali ai spatiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de
a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborllor afla+i pe
spa+iile verzi administrate, fara a fi necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate,
adresata Direcjiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenjiile asupra vegeta+iei
in mod planificat 9i organizat, in funG;ie de necesitaTile identificate de ace9Ha 9i de ceta+eni, asocia Iii de
proprtetari, etc., astfel Tncat sa se asigure intrejinerea corespunzatoare a vegeta+iei cu menlinerea starii de
viabilitate a arborilor §i arbu9tilor prin realizarea unor interven;ii profesionale, cu echipamente 9i instrumente
de lucru adecvate materialului dendrologic 9i tipului de interventie.

3) Totodata, in situatia in care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi apltcate Tn perioada 15
aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal at terenului are obligajia de a jine cont de prevederile
aliniatului V– Gestionarea solicitarilor de Toaletare preluand, rejinand, analizand, centralizand 9i prioritizand
solicitarile Tnregistrate Tn cadrul institujiei.

Menjionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru perioada 15
aprilie - 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condijiilor stabilite in Tnscrisurile acesteia

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilita;ii adresei cu caracter general nr. 3045/15.04.2020
aveti responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petenjilor, care au ca obiect solicitarea de
interventii asupra materialului dendrologic aflat pe spajiile verzi domeniu public pe care Ie dejineji in
administrare 9i de a le solujiona prin verificarea, evaluarea materialului dendrologic 9i luarea unei decizii
privind aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea lucrarilor de Tntrejinere/formare sau regenerare Tn funcjie de
situa Tie 9i de perioadele de vegeta+ie specifice acestora

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direc+ia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti nu
va mai emite avize de toaletare pe locatii punctuale pentru materialul dendrologic din spatiile verzi situate pe
domeniul public al Municipiului Bucure9ti, avand Tn vedere faptul ca adresa cu caracter general nr.f
3045/15.04.2020 acopera gestionarea 9i organizarea lucrarilor de Tntrejinere a materialului dendrologic aflat
pe spajiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure9ti

in situajia in care, pe spa{iile verzi aflate in administrarea institujiei dvs. constataji material
dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorbur+ profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci saprofite
9i/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter
de aviz general (nr. 3045/15.04.2020) pentru lucrari de Tntretinere a materialului dendrologic pentru perioada
de vegetatie , prin marcarea, in funcjie de situajie, a arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro9ie
daca sunt uscaji in proportie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar
informajtile privind starea 9i dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora in teren, etc., se vor
centraliza 9i transmite catre Direcjia de Mediu Tnsojite de fotografii relevante - parafate, conform specificajiilor.

Menjionam faptul ca in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executa lucriri de defri9are a
arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor mentionate mai sus va rugam sa dispuneti analizarea, verificarea 9i luarea masurilor ce
se impun pentru solujionarea corespunzatoare a situatiei semnalate, in conformitate cu prevederile legale Tn
vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie
comunicate atat petentutui, cat 9i sewiciului de specialitate din cadrul Direcjiei de Mediu (conform asteriscului
din aliniatul II)

Asociajia de proprietari are obligajia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie. la
avizierul blocului 9A sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 2ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

$ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

9%

la IUL 2020 intocrr'it: ET,T/M
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N

Administra jia Cimitirului caramidarii de Jos
Str. Piscului nr. 3, sector 4

Spre §tiinla:
D-na ,

Urmare a adresei doamnei Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1857019/29.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5522/30.06.2020, prin
care solicita emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore situat
in Cimitirul caramidarii de Jos din §os. Berceni nr. 4, sector 4, pe locul de veci nr. 23 din
Fig. 1, aleea 1, conform Actului de concesiune nr. ' )3.10.2013, aflat Tn concesiunea
dansei dupa verificarea efectuata pe teren, Tn data de 08.07.2020, avizam:
Defri§are cu extragerea ridicinilor :

- 1 ex. Acer sp. (artar) a 60cm, h 13m, situat Tn perimetrul locului de veci nr. 23 din
fig. 1, aleea 1 - prin amplasament Tmpiedica executarea unei lucrari funerare sau o
eventuala Tnhumare

Lucrarea de defri9are cu scoaterea radacinilor, se va efectua prin grija
proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se afla arborele, evacuTndu-se
masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcjiilor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat
pentru defri9are conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,
proprietarul/administratorul al cimitirului are obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare
diametrului Tn func jie de specie Tn Cimitirul caramidarii de Jos (alei de aliniament, par{ile
limitrofe), in perioada optima (toamna anului 2020-primavara anului 2021).

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf.
art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri$are : 1 ex. in perimetrul locului de veci

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ICU'an MI,

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri
Alexandru NICOLAE

ajL&
intocmit: Exp. Tudora BUILA

/%t

gM
R.. T,/4.*/09.072020 .,.,..M ,„„':k„...,...'„== p„, 1 O, IUL 2020
http //www pmb ro/lnstltutll/prlmarla/dlre<,,tll/dlrectla medlu/avlze art)on in con$ultaro/avlzQ arbQrl in con$ultare php , po data do

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poetaI 050013, seclor 5, Bucure$ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro





(

6522

Itb





\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

N1

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc gia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare $i Control Spalii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiinta: Asocialia de Proprietari bl. F4, str. Nehoiu nr. 1, sector 4
Email

Referitor la adresa dvs. nr. 37396/23.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1856095/25.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5423/26.06.2020, prin care solicitaji ca urmare a cererii
Asociajiei de proprietari bl. F4 din Aleea Nehoiu nr. 1, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru
intervenjia asupra unui arbore uscat 100%, situat Tn parcarea din faja blocului F4, de la adresa sus
mentionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 08.07.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 9i administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea ridacinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei:
Arbore in alveola parcare:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) a 60cm, h 10m, lipsit de coronament, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur 9i a autoturtsmelor din
parcarea auto

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarllor, privind : respectarea prevederilor avizutui, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjtuni conform art. 6. pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferinja
trunchiului de 20-28 cm §i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie in alveola din parcarea
situata Tn fata blocului F4, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art,9 atin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sanctiuni conf. art. 4 din acela9i act norrnativ

Asociajia de proprietari are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor,

Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1856086/5428/ 1 5. JUL 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
Spre ;tiinta :
D-na
E-mail .

I sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 40198/23.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiutui Bucure9ti cu nr.
1856086/25.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5428/26.06.2020 prin care solicitaji ca urmare a cererii d-
nei : din str. stanei nr.24A, sector 4 emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra
unui arbore „ojetar h 10m g cca. 3C)cm, uscat Tn proporjie de 70%, situat Tn alveola din faja imobilului de la
adresa sus mentionata"dupa verificarea efectuata pe teren in data de 08.07.2020 in conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i intrejinerea alveolelor stradate din cadrul
plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privlnd Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor 9i obligativitatea men}inerii alveolei :
Aliniament stradal str. stanei nr. 24A:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 40cm, h 13m uscat 75%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urrnari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija admintstratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces.
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor ;i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ave Ii obI iga Iia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferinja
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn funGIie de specie in alveola ramasa libera
dupa extragerea radacinilor, in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 atin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti
obligatia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 75%

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE
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Red: TB/5 ex.a6.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1857032/5532/
1 7. IUL. 2020

cAT RE,
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd.Regina Elisabeta nr. 16, sector 3

Spre $dina:
D-nuI
E-mail :

( Referitor la adresa d-lui _ _ _ _ I inregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1857032/29.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5532/30.06.2020, pnn care
solicita emiterea avizului de specialitate pentru 4 ex. arbori situati Tn curtea imobilului nr. 55A din
str. Justijiet, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 08.07.2020, in conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Curte imobil nr. 55A din str. Justitiei:
Toaletare :

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni. in vederea echilibrarii. a
inlaturarii riscului de producere a accidentelor prin desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la
condi Iii meteo nefavorablle cu aplicarea tucrarilor de echilibrare 9i eliminarea 9arpantei uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 50cm, h 15m – risc de desprindere a ramurilor Tn timpul fenomenelor
meteorologtce

- 1 ex. Morus sp. (dud) a 50cm, h 9m, Tnclinat la 20' spre carosabil - risc de desprindere a
ramurilor 9i prabu9ire Tn carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, in vederea Tnlaturarii riscului de producere a

accidentelor prin desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile cu
aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia:

- lex. Prunus sp. (corcodu9) a 35cm, h 8m, dezechilibrat spre strada – se va Tnlatura de
pe trunchi 9i ramuri vita de Canada (Parthenocissus quinquifolia)

Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spa{iilor veai de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excep jia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa in orice
perioada a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se afla
arborii, cu marcarea corespunzatoare a zonei de execu jie a lucririlor, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarii construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene 9i a autoturismelor de pe carosabil.

Precizam ca proprietarul sau administratorul legal al terenului este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor §i a persoanelor Tn zona de executie a
lucrarilor, respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

in ceea ce prive9te defri9area exemplarului Juglans (nuc) uscat 100%, acoperit partial cu
vija de Canada (Parthenocissus quinquifolia), va facem cunoscut ca pentru ob+inerea avizului de

(
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defri9are este necesar sa va adresaji Direcjiei pentru Agricultura a Municipiului Bucure9ti din §os.
Olteni jei nr. 35-37, cladirea ANIF, parter, camera 10, sector 4.

Avand in vedere ca imobilul din str. Justijiei este situat Tn Zona protejatd nr. 86 - +esut
istoric difuz, zona Antim cu grad de protec}ie ridicat, prezentul aviz este valabil Tnsojit de
punctul de vedere al Ministerului Culturii referitor la prevederile Legii nr, 422/2011 privind
protejarea monumentelor istorice, daca este cazul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare - 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIHAILESCU

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NIC;OLAE

&

W
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'intocmit: Exp. Tudora BUILA
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Red: TB/6 ex./10.07 .2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http //www.pmb.ro/lnstitutil/Prlmarla/dlrectil/dlrectia medlu/avlze arborl in consultare/avlze arborl in consultare php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N in A 8 57 6 47 1 5 57 3 1 7 Z 1 U L B 2 D 2 0
cAT RE,

D-na I
Str

E-mail :

\I

.. /L

Referitor la adresa dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1857647/30.06.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5573/01.07.2020, prin care solicitaji emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore (tei) situat in curtea imobilului din str. Sf. Ecaterina nr. 45:
sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 08.07.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare 98 H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a
spajlilor verzi de pe teritoriul Municlpiului Bucure9ti, avizam:
Curte imobil nrR ljn str, Sf, Ecaterina I
Toaletare :

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimenstuni, in vederea degajarii
acoperi9ului imobilului, a inlaturarii riscului de producere a accidentelor prin desprindere frangere
9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile pe alta proprietate, cu aplicarea lucrarilor de
echilibrare 9i eliminarea 9arpantei uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 45cm, h 13m
Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiulu}
Bucure9ti, in perioada de repaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excep jia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice
perioada a anutui), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se afla
arborele, cu marcarea corespunzatoare a zonei de execu jie a lucrarilor, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarii construcjiilor din jur 9i a rejelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul sau administratorut legal at terenului este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zona de executie a
lucrarilor, respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Avand in vedere ca imobilul din str. Sf. Ecaterina este situat Tn Zona protejata nr. 87 –
Principatele Unite, prezentul aviz este valabil inso Iit de punctul de vedere al Ministerului Culturii
referitor la prevederile Legii nr. 422/2011 privind protejarea monumentelor istorice, daca este
cazul

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare - 1 ex.

(

(

DIREC tUNCT,

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

intocmit: Exp. Tudora BUILA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1859379/5756/
IUL. 2020

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Sewiciul Monitorizare 9i Control Spa Iii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$: Asociajia de Proprietari bl. 2, Str. Soldat lonescu Florea nr. 5, sector 4

Refer itor la adresa dvs. nr. 42724/01.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1859379/06.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5756/07.07.2020, prin care solicitati ca urmare a a
verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii Direcjiel Gospodarire Locala, emiterea avizului de
specialitate pentru intewen jia asupra unui arbore aparjinand speciei Salix (salcie) „aflat Tn declin biologic
(tulpina putreda), situat Tn partea lateral stanga a blocului nr. 2 din str. lonescu Florea nr. 5", sector 4,
conform foto anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ;i administrarea spatiilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 91 completarile ulterioare 9i H.C,G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec jie a spajiilor verzt de pe teritoriut Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spa guI verde lateral stanga bloc:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) a cca. 50cm, h cca.8m, cu scorbura la baza trunchiului, cilindrul central
par{ial lipsa 9i putred pe o poRiune de trunchi – pericot de prabu9ire peste autoturismele din parcarea auto

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 91 crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sanctiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr,

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului Tn compensarea arborelui

cu balot de pamant, cu circumferinta trunchiutui de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn
funcjie de specie Tn spatiul verde aferent blocului 2, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act norrnativ.

Asociatia de proprietari are obliga jia, ca dupa primirea avizului sa it afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. in declin biologic avansat

304/2009

aflat Tn declin biologic avansat, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii a 6 ex. arbori tineri

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1859382/5758/
IU L. 2020

cAT RE.
Primaria Sectorului 4

Direc ga Gospodarire Locald
Serviciul Monitorizare ;i Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-1 8. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Id :
Asocia+ia de proprietari bloc 37, str. Arge§elu nr. 17, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr, 42686/01.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr,
1859382/06.07.2020 si la Direc jia de Mediu cu nr. 5758/07.07.2020, prin care solicitaji ca urmare a
cererii d-nei 1 9i a verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii institujiei dvs.,
emiterea avizului de specialitate pentru „arborele uscat Ia care se face referire situat Tn spajiul verde din
faTa bl. 37, sc. 3 din str. Arge9elu nr. 17" conform foto anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 9i administrarea spajiilor veai din intravilanut localitalilor, cu modificarite 9i
completarite ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normete de protectie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde fa$ bloc :

– lex. Acer sp. (artar) a cca 30cm, h cca 12m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condi$ilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei
Sectorului 4, cu marcarea corespunzatoare a zonei de execu jie a lucrarilor, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondutui vegetal in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i inal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie pe
spajiul verde aferent blocului 37 de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf, art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., Tn vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. uscat 700%

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1859388/5760/ U
cAT RE,

Primaria Sectorului 4
Direclia Gospodirire Locala

Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Veni
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji = Asociajia de proprietari bloc 88, Str. Serg. Maj. Samoila Dumitru nr. 2, sector 4
E-mail

Referitor la adresa dvs. nr. 38327/01.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr,
1859388/06.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5760/07.07.2020, prin care solicitati ca urrnare a cererii
Asociajiei de proprietari bl. 88 din Str. Serg. Maj. Samoila Dumitru nr. 2, sector 4 ;i a verificarilor efectuate
pe teren de catre inspectorii Direcjiei de Gospodarire Locala, emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra unui arbore uscat 9i in declin biologic avansat, situat Tn fa;a bI. 88, de la adresa sus
menjionata. conform foto transmis, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 91
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare, HCGMB
nr.114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 9i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,
avizim
Defri9are cu extragerea radacinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei:
Arbore in alveold fala bloc:

- 1 ex. Prunus sp, (corcodu9) a cca.40cm, h cca.4,5m, uscat 90%, frant de la insertia §arpantelor –
risc de prabu9ire in trotuar

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite $i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanetor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat/declin biologic avansat avizat
pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obtiga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de
pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i inaltime corespunzatoare diametrului Tn func jie de
specie Tn spajtuI verde aferent blocului 88, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna
anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociatia de proprietari are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emitertl
Defri;are – 1 ex. uscat 90%

(

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE Q ):
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1859389/5761/
17. IUL. 2020

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locali
Serviciul Monitorizare $i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ;tiin Ii : Asociatia de proprietari bloc B21, sc. 2, str. Moldoveni nr. 5, sector 4
D-nuI

Referitor la adresa dvs. nr. 42740/01.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti
cu nr. 1859394/06.07.2020 st la Direc jia de Mediu cu nr. 5764/07.07.2020, prin care solicita li ca urmare
a cererii d-lui i a verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii Direc+iei de
Gospodarire Locala, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore uscat situat
in faja bI. B21, sc. 2 din str. Moldoveni nr. 5, sector 4, conform foto transmis, in conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare, HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveoletor
stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radicinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei:
Arbore in alveola fata bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu§) a cca.35m, h cca.7m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferin fa trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn func jte de specie Tn
alveola din faja blocului, ramasa liberd dupa extragerea radacinilor, de la adresa sus menjionata Tn
perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obligajia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primtrea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 100%

(

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1859394/5764/
77 IUL 20;B

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spalii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji : Asocia jia de proprietari bloc D18, Str. Huedin nr. 8, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 42740/01.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu
nr. 1859394/06.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5764/07.07.2020, prin care solicitati ca urmare a
cererii Asoctajiei de proprietari bloc D18 din str. Str. Huedin nr. 8, sector 4 9i a verificarilor efectuate pe
teren de catre inspectorii Direc+iei de Gospodarire Locala, emiterea avizului de specialitate pentru
intervenjia asupra unui arbore uscat situat pe spatiul verde aferent blocului D18 de la adresa sus
menjionata, conform foto transmis, in data de 05.06.2019, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea radicinilor :
Spa{iul verde fa$ bloc scara 3:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a cca.35m, h cca.12m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urrnari nedorite 98 crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborielui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferin Ta trunchiului de 20-28 cm 98 TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn
spatiul verde aferent blocului D18, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asocia jia de propreitari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emtterli
Defri9are – 1 ex. uscat 100%

(

I
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1859397/5765/ Mm
cAT R E,

Primaria Sectorului 4
Direc jia Gospodarire Locali

Sewiciul Monitorizare 91 Control Spa Iii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiin Ia :
• Asociatia de DroPrietari bloc 11, sc.4, Str. Alma§ul Mare nr. 4, sector 4
• D-na , mail

(

Referitor la adresa dvs. nr. 42731/01.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti
cu nr. 1859397/06.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5765/07.07.2020, prin care solicitaji ca urmare
a cererii d-nei . 1 9i a verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii Directiei de
Gospodarire Locala, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore uscat situat
pe spa+iul verde aferent blocului 11 (faR scara 4) din str. Alma9ul Mare nr. 4, conform foto transmis, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile §i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radicinilor :
Spa{iul verde fa@ bloc scara 4:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a cca. 25m, h cca. 5m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorutui 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborielui uscat avizat pentru defri$are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn
spatiul verde aferent blocului 11, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asocia+ia de propreitari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. uscat 100%

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N
(1850264/4856; 1852366/5061 ; 1853862/5235/)

cA TRE
S.C. Elite Investement Team SRL

$os. salaj nr. 1-3, bl. 128B, ap. 125, sector 5
D-na 1 - administrator

E-mail: I

(

(B-duI Dimitrie Cantemir nr. I ',, sector 4)

Urmare a completarii documentajiei cu actul de dejinere al proprieta+ii din B-duI Dimitrie
Cantemir nr. 12-14, sector 4, inregistrate la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1854194/19.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5263/22.06.2020, a semnarii Angajamentului de
plantare Tn data de 14.07.2020 9i a verificarii efectuate pe teren din data de18.06.2020, revenim la
solicitarea dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1850264/09.06.2020 9i la
Directia de Mediu cu nr. 4856/10.06.2020 referitoare la emiterea avizului de specialitate pentru doi
arbori (lex. tei 9i lex. dud) situaji pe proprietatea S.C. Elite Investement Team SRL din B-duI
Dimitrie Cantemir nr. 12-14, sector 4 Pi in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare
9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spa{iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizam:
Curte imobil B-duI Dimitrie Cantemir nr. 12-14:
Toaletare :

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea echilibrarii, a
Tnlaturarii riscului de desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la conditii meteo nefavorabile 9i
etiminarea ramurilor uscate la

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 45cm, h 14m- afecteaza vizibil fatada 9i acoperi9ul cladirii
Defri9are cu extragerea radacinilor :

- 1 ex. Morus sp. (dud) a 50m, h 13m, cu un coronament de mart dimensiuni, cu scorbura
deschisa la baza trunchiului (cillindrul central putred 9i partial lipsa), respectiv la inserjia
9arpantelor unde scorbura se afla „in oglinda"

Lucrarile avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal al
terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur 9i a rejelelor
aeriene. astfel

toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in perioada de
repaus vegetativ a arborelui, pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excep jia
eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a anului) ;
defri9area se va efectua Tn regim de urgenta, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite prin prabu9irea arborelui.

Precizam ca proprietarul sau administratorul legal al terenului este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zona operajiunilor,
respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-
se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

(
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui aflat Tn declin
biologic avansat avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii
a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime
corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn curtea imobilului din B-duI Dimitrie Cantemir
nr. 12-14, sector 4, in perioada optima din toamna anului 2020, conform Angajamentului de
plantare nr. 1854194/5263 (1850264/4856)/14.07.2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn
teren. In caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare - 1 ex
Defri§are – 1 ex. arbore Tn declin biologic avansat

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NiCOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857168/5518/2 t IUL. M8

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locali
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin@:
D-nuI t – J
Str. Urziceni nr. 2, sector 4

' Asociajia de proprietari bloc 41, 7

(

Referitor la adresa d-lui – pre9edinte al Asociajiei de proprietari,
Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1857168/29.06.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 5518/30.06.2020, prin care solicita emiterea avizului de specialitate pentru
intervenjia asupra unui arbore Tnclinat care prezinta pericol de prabu9ire datorita Tnclinarii,
arbore situat pe spatiul verde din faja scarii 1 a blocului 41 de la adresa sus menjionata,
dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 16.07.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita DIor,
cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri§are cu extragerea radicinilor :
Spajiul verde fa$ bloc - lateral dreapta acces scara 1 :

- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 35m, h 8m, Tnclinat la 30' spre alee acces scara bloc
§i parcare, uscat 50%, cu lipsa parjiala a scoartei pe trunchi – risc de dezradacinare Tn
partea opusa Tnclinarii
Spajiul verde fa@ bloc - lateral stanga acces scara 1 :

- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 45m, h 9m, Tnclinat la 15' spre parcare, cu scoarja
exfoliata pe trunchi, cu cilindrul central putred la baza – pericol de prabu9ire peste
autoturismele din parcarea auto

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tartar, prin grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este rispunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct
8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului Tn

compensarea arborilor Tn declin biologic aviza li pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia plantarii a 12 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i Tnaltime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de

(
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specia care se va planta, in spatiul verde aferent blocului 41, de la adresa sus menjionata
in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P,M,B., in vederea
verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

Asociajia de proprietari are obliga jia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in
copie, la avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 2 ex. in declin biologic avansat

(

hw
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N

cA TR E,
Administra jia Cimitirelor gi Crematoriilor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre §tiin B:
• Cimitirul Bellu - $erban Vodi, Calea Serban voda nr. 249, sector 4
- D-na

Referitor la adresa doamnei a, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1860060/08.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5832/09.07.2020, prin care solicitd emiterea avizului
de specialitate pentru intewen jia asupra unui arbore situat Tn Cimitirul Bellu, in vecinatatea locului de
veci nr. 10 din Fig. 105, aflat Tn concesiunea dansului, conform Actului de concesiune nr.

!5.05.1999, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 16.07.2020, avizam:
Defri9are cu extragerea rgdicinilor :

- 2 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 20-25cm, h 4,5-5m, uscate 100%, situate in imediata apropiere
a locului de veci nr. 10 (unul dintre exemplare este situat pe locul de veci nr. 11 )

Lucrarile de defri9are cu scoaterea radacinilor, se vor efectua prin grija administratorului legal al
terenului pe care se afla arborii (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, evacuTndu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca cable de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor
funerare din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor aviza fi pentru defri9are conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 2 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu
circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie in
Cimitirul Bellu-§erban voda, in perimetrul Cimitirului Bellu-$erban voda sau Tn alte unitali aflate Tn
administrarea ACCU, in perioada optlma din toamna anului 2020- primavara anului 2021

La flnalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a
plantarilor Tn cornpensare cu obligativitatea mentionarii cimitirului unde s-au efectuat plantarile. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii 9i este valabil insojit de avizul
Ministerului Culturii avand in vedere ca Cimitirul Bellu – §erban voda se afla pe lista Monumentelor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are : 2 ex. uscate 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1860639/5880/ 21. IUL.

cAT RE,
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURE§TI

B-dui Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
Spre §tiin Ii :
D-nuI /
S(
E-mail :

Urmare a adresei Directiei Generale de Politie Locala si Control – Directia Control – Serviciul
Control Ecologie 9i Protecjia Mediului Tnregistrata la Directia de Mediu cu nr. 5880/10.07.2020, respectiv a d-
lui I Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1842923/14.05.2020 9i la
DirecTla de IVledlu cu nr. 3930/15.05.2020, prin care sesizeaza existenta unor arbori situati pe terenul aferent
Substajiei Electrice Progresut din §os. Giurgiului nr. 113-115, sector 4, aflat Tn admlnistrarea dvs. dupa cum
reiese din adresa Directiei Generale de Politie Locala si Control - Directia Control – Servictul Control
Ecologie 98 Protecjia Mediutui, va facem cunoscut ca dupa verificarea efectuata pe teren Tn conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare ;i H,C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajtilor
verzi de pe teritoriul Muntcipiului Bucure§ti, avizam:
Toaletare:
Curte aferenta Substajiei Electrice Progresul din spate bloc O din §os. Giurgiului nr. 113-1 15.

Reducerea cu 1/4 a volumu lui coronamentelor, in vederea Tnlaturarii riscului de desprindere frangere
9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile peste autoturismete din parcarea auto din domeniul
public, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 40cm, h 13m
- 1 ex. Sophora japonica (salcam japonez) a 30cm, h 9m
Lucrartle de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepjia eliminarii
ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a anului), prin grija proprietarului sau
administratorulut legal at terenutui pe care se afla arborli, cu marcarea corespunzatoare a zonei de
execujie a lucrarilor, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur, a retelelor aeriene, aparatelor de joaca 9i a
autoturismelor din parcarea auto

Precizam ca proprietarul sau administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zona de executie a lucrarilor, respectarea
prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art,
6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C,G.M.B. nr. 304/2009

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare – 2 ex.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1861827/6013/ 21. IUL 2020

cA r R E,
Administra jia Cimitirelor $i Crematoriilor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre §tiin@:
• Cimitirul Bellu - Serban Vodi, Calea Serban voda nr. 249, sector 4
- D-na ' - ' ' - ' ' -

Referitor la adresa domnului , inregistrata la Primaria Municipiului Bucurest}
cu nr. 1861827/14.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6013/15.07.2020, prin care solicita emiterea
avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore situat Tn Cimitirul Bellu, in perimetrul
locului de veci nr. 4 din Fig. 108, aflat in concesiunea dansului, conform Actului de concesiune nr.

?.10.2002, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 16.07.2020, avizam:
Defri9are cu extragerea r6dacinilor :

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 45cm, h13m, situat Tn perimetrul locului de veci – prin
amplasament impiedica o eventuala inhuman;

Lucrarea de defri9are cu scoaterea radacinilor, se va efectua prin grija administratorului legal al
terenului pe care se afla arborele (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, evacuindu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor
funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat pentru defri9are
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn
Cimitirul Bellu-§erban voda, in perimetrul Cimitirului Bellu-$erban voda sau Tn alte unitali aflate Tn
administrarea ACCU, in perioada optima din toamna anului 2020- primavara anului 2021

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in teren a
plantarilor Tn compensare cu obligativitatea mentionarii cimitirului unde s-au efectuat plantarile. 'in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Prezentut aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii 9i este valabil Tnsojit de avizul
Ministerului Culturii avand Tn vedere ca Cimitirul Bellu – §erban voda se afta pe lista Monumentelor
lstorice

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are : I ex. in perimetrul locului de veci nr. 4
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1859381/5757/

23. ItIL. 2020 c A rR E
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locali
Sewiciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ :
• Directia de Administrare a Unititilor de invatamant
B-duI Metalurgiei nr. 12-1 8, GRANd ARENA, et.’ 1, sector 4
• Gridinija nr. 149, Aleea Stupilor nr. 5, sector 4

(

Referitor la adresa dvs. nr. 34092/01.07.2020, inregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1859381/06.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5757/07.07.2020, prin care
solicita li ca urmare a sesizarii Direcjiei de Administrare a Unitatilor de inva{amant, emiterea
avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore situat in curtea Gradinitei nr. 149 din
Aleea Stupilor nr. 5, sector 4, pentru „copac rezemat de gardul exterior, acesta avand trunchiul
strapuns de terminatiile gardului" la verificarea efectuata pe teren Tn data de 16.07.2019, s-au
constatat urmatoarele

- existenta unui exemplar Abies sp.(brad) a 35m, h 5m, viabil, situat pe spajiul verde din
faja gradinijei (lateral dreapta de acces) Tnclinat pe lungimea trunchiului la 10-15', al carui
coronament se echilibreaza Tn plan vertical la h 4,5-5m (arborele a crescut lipit de gardul din fter
care delimiteaza gradinita, sprijinindu-se par{ial pe acesta datorita maririi clrcumferintei
trunchiului) ;

- existenja unui ex. Populus canadensis (plop canadian) a 40m, h 9m, uscat 100% situat
pe spajiul verde din faja gradinitei (lateral dreapta de acces);

- existenja unui ex. Abies sp. (brad) a 30m, h 10m, viabil, situat pe teren Tn panta pe
spajiul verde din fata gradinitei (lateral dreapta de acces), inclinat la 30-35' spre carosabil cu risc
mare de dezradacinare Tn partea opusa Tnclinarii gi prabu9ire Tn carosabil – necesita defrisare;

Avand Tn vedere cele constatate, 'in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridacinilor :
Spajiul verde curte fa$ gradini A -lateral dreapta acces:

- 1 ex. ex. Populus canadensis (plop canadian) a 40m, h 9m, uscat 100%
- 1 ex. Abies sp. (brad) a 30m, h 10m, viabil, situat pe teren Tn panta pe spajluI verde din

faja gradini+ei (lateral dreapta de acces), Tnclinat Ia 30-35- spre carosabil cu risc mare de
dezradacinare in partea opusa Tnclinarii 9i prabu9ire in carosabil;

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona

(
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operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului 9i refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui uscat 9i a celui aflat in declin biologic avizaji pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia plantarit a 7 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn funGIie de specie Tn spatiul
verde aferent gradinitei de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in
teren. 'in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

in ceea ce prive9te arborele pentru se solicita defri§area apartinand speciei Abies sp.(brad)
a 35m, h 5m, viabil, situat pe spajiul verde din fata gradinitei (lateral dreapta de acces) Tnclinat pe
lungimea trunchiului la 10-15', al carui coronament se echilibreaza Tn plan vertical la h 4,5-5m
(arborele a crescut lipit de gardul din fier care delimiteaza gradini+a, sprijinindu-se parjial pe acesta
datorita maririi circumferintei trunchiului) care necesita lucrari de intervenjie in coronament in
vederea echilibrarii si luand in considerare

1) calitatea institutiei dvs. de administrator al spatiilor verzi potrivit actelor normative
emise de Consiliul General al Municipiului Bucure9ti 9i Consiliul Local al Sectorului 5 9i obligatiile
ce va revin privind: protectia 9i conservarea spa+iilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea
compozitiei 9i a calitatii spatiilor verzi; elaborarea 9i aplicarea unui complex de masuri privind
aducerea 9i menjinerea spajiilor verzi Tn starea corespunzatoare functiilor lor, potrivit prevederilor
art.7 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitatilor:

2) cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria Municipiului Bucure9ti
(PMB) - Direcjia de Mediu, prin care administratorilor legali at spatiilor verzi publice situate pe raza
Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de intrejinere a arborilor 9i
arbu9tilor aflaji pe spajiile verzi administrate, specifice perioadei de vegeta jie prin indepartarea din
coronamente a crengilor uscate 9i/sau a celor frante/fisurate (conform alineatului / al adresel
3045/1 5.04.2020) precum 9i analizarea 91 programarea lucrarilor de intretinere/ echilibrare/
formare/ regenerare a materialului dendrologic specifice perioadei de repaus vegetativ, pentru
toamna anului 2020 - primavara anului 2021 (conform alineatului V– Gestionarea solicitarilor de
Toaletare al adresei ante-mentionate) .

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza interventiile asupra
vegetajiei Tn mod planificat 9i organizat, in funcjie de necesitalile identificate de ace9tia 9i de
cetateni, asocia+ii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure Tntretinerea corespunzatoare a
vegetatiei cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor prin realizarea unor interventii
profesionale, cu echipamente 9i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic 9i tipului
de interventie

Men+ionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condi+iilor stabilite Tn
inscrisurile acesteia

Pe toata perioada valabilitatii adresei cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 aveti
responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petentilor, care au ca obiect
solicitarea de interventii asupra materialului dendrologic aflat pe spatiile verzi apartinand
domeniului public pe care le detineji in administrare 9i de a le solutiona prin verificarea, evaluarea
materialului dendrologic 9i luarea unor decizii privind aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea
lucrarilor de intre+inere, formare sau regenerare Tn funcjie de situatie 9i de perioadele de vegetatie
specifice acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului
Bucure9ti nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru materialul dendrologic din
spajiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucure9ti, avand Tn vedere faptul ca adresa
cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera gestionarea 9i organizarea lucrarilor de
Tntretinere a materialului dendrologic aflat pe spajiile veni publice de pe raza Municipiului
Bucuresti

in situajia in care pe spajiite verzi aflate in administrarea institutiei dvs. constatati material
dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
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saprofite 9i/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV
din adresa cu caracter de aviz general nr. 3045/1 5.04.2020, pentru lucrari de Tntretinere a
materialului dendrologic pentru perioada de vegetatie , prin marcarea, in functie de situatie, a
arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro9ie daca sunt uscati Tn proportie de 80% -
100%, sau cu vopsea verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar informajiile privind starea si
dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora Tn teren, etc., se vor centraliza si
transmite catre Direc+ia de Mediu Tnsotite de fotografii relevante – parafate (9tampilate), conform
specificatiilor.

Menjionam faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi lucrari de
defri9are a arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor mentionate mai sus va rugam sa dispuneti analizarea, verificarea si luarea
masuritor ce se impun pentru solutionarea corespunzatoare a situatiei semnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr.
13045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie comunicate atat petentului cat si sewiciului
de specialitate din cadrul Directiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul in.

Prezentul aviz are termen de valabititate 2 ani de la data emiterii
Defrigare - 2 ex. (1 ex. uscat 100% + 1 ex. in pericol de prabu9ire)

Daca dupa aplicarea lucrarilor de echilibrare in coronamentul arborelui sus menjionat, apar
modificari Tn starea de verticalitate a acestuia, va recomandam sa reveniti cu solicitare pentru o
noua reevaluare Tn vederea emiterii avizului de specialitate.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1862603/6053/

23. IUL. 2020
cAT R E,

Primaria Sectorului 4
Direc fia Gospodarire Locali

Serviciul Monitorizare $i Control Spa Iii Veni
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji : Asociajia de proprietari bloc A12, Str. Huedin nr. 4, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 44488/08.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1862603/15.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6053/16.07.2020, prin care solicita+i ca urmare a
cererii Asociajiei de proprietari bloc A12 din str. Str. Huedin nr. 4, sector 4 9i a verificarilor efectuate pe
teren de catre inspectorii Direc+tei de Gospodarire Locala, emiterea avizului de specialitate pentru
intewen jia asupra a 3 ex. arbori uscati situati 100% aHaji pe spatiul verde aferent blocului A12 din str.
Huedin nr. 4, sector 4, conform foto transmis, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizim:
Spa guI verde aferent bloc A12:
Defri9are cu extragerea radicinilor :

- 2 ex. Populus sp. (plop) a cca. 40-60cm, h cca. 9-1 1m, uscate 100%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O cca. 35cm, h cca. 11m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, cu marcarea corespunzatoare a zonei de execu ge a lucrarilor, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenlre a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor usca li aviza li pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 3 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie, in
spajiul verde aferent blocului A12 de la adresa sus menjionata, dupa extragerea radacinilor arborilor
avizaji pentru defri9are, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obligajia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. In caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 3 ex. uscate 100%

(

(

§ef Serviciu Avize ei Acorduri
Alexandru NICOLAE cl I. '
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1862596/6055/

2} \UL. 2020 cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc lia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 45896/17.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1862596/14.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6055/16.07.2020, prin care solicitaji ca urrnare a
verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii Direcjiei Gospodarire Locala, emiterea avizului de
specialitate „pentru un arbore (salcam japonez) a 40cm, h 6-7m, aflat Tn declin biologic (cilindru afectat-
putred) situat in Aleea Uioara nr. 5, in dreptul locuritor de parcare nr. 18-19, langa stajia Apa Nova", conform
foto, anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecjie a spatiilor verzi de pe teritoriut Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Platbanda spajiu verde in vecinatate stage Apa Nova:

- 1 ex. Sophora japonica (salcam japonez) a cca. 50cm, h cca 12m, cu scorbura la baza trunchiului
unde se obsewa lipsa parjiala a cilindrului central 9i putrezirea acestuia, respectiv cu fisura 9i scorbura la
insertia 9arpantelor – risc de prabu9ire peste autoturismele din parcarea auto

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua in regim de urgenji, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 91 crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin
grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca cable de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului in compensarea arborelui aflat Tn declin biologic
avansat avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn
func jie de specie Tn platbanda din vecinatate stajie Apa Nova respectiv pe spatiul verde aferent blocurilor din
Aleea Uioara nr. 3 si 7.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C,G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in teren, data la care ne veji
transmite 9i locajiile unde s-au plantat Tn compensare cele 6 ex. arbori. in caz contrar se vor aplica sanctiuni
conf, art, 4 din acela9i act norrnativ

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri9are – 1 ex. aflat Tn declin biologic avansat

(

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NIC;OLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1862594/6056/

ZA ItIL 2820 P,ima,iS !,EtS„I„i 4
Direcjia Gospodarire Locala

Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinla: Asociajia de Proprietari bl. 56, §os Oltenitei nr. 135, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 45898/14.07.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1862594/15.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6056/16.07.2020, pNn care solicita Ti ca urmare a
verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii Direcjtei Gospodarire Locala, emiterea avizului de
specialitate pentru .,arborele (un ex. plop canadian) situat Tn parcarea bl.56, Qos. Oltenijei nr. 135, aflat in
declin biologic avansat (cilindru central putredy'. conform foto, anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C,G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiitor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridacinilor:
Spatiul verde zona parcare auto:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a cca. 60cm, h 13m, cu scorbura la baza trunchiului
uncle se observa lipsa parjiala a cilindrului central 9i putrezirea acestuia

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua in regim de urgen}a, pentru evitarea producer ii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, pnn
grija Primariei Sectorutui 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului. siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului Tn compensarea arborelui aflat in declin biologic
avansat avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn
func jie de specie Tn spatiul verde aferent blocului 56. de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. Tn vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aptica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociatia de proprietari are obliga jia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentut aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri;are – 1 ex. aflat Tn declin biologic avansat

(

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1862600/6052/ Tm 2020

cAT RE.
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locald
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Ii :
Asociajia de Proprietari bl. 29, B-duI C-tin Brancoveanu nr. 65-71, sector 4

(

Referitor la adresa dvs. nr. 44459/08.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1862600/15.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6052/16.07.2020, prin care
solicitati ca urmare a sesizarii Asociatiei de proprietari bl. 29 din B-duI C-tin Brancoveanu nr. 65-
71, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra a trei arbori uscati aflati pe
spajiul verde din spate sc. A 9i lateralul scarii C a bI. 29, de la adresa sus menjionata, dupa
verificarea efectuata pe teren Tn data de 24.07.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modlficarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protectie a spajiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucure9tl, avizam:
Defri9are cu extragerea ridicinilor:
Spa guI verde fa$ bloc:

- 2 ex. Acer sp. (arjar) a 40cm, h 7-12m, uscat 100% (1 ex. Tntre sc. A 9i B+ lex. lateral
dreapta scara C)

- 1 ex. Abies sp. (brad) a 3C)cm, h 10m, uscat 80% lipsit de varf Tnclinat la 15' spre alee
C)(SC

- 1 ex. Acer sp. (artar) a 35cm, h 9m, cu scorbura deschisa la baza trunchiului cu lipsa
cilindrului central 9i lipsa scoartei pe trunchi, Tnclinat la 20' spre carosabil (lateral dreapta sc. C)

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 45cm, h 16m, uscat 100% (lateral dreapta sc. C spre spate)
Spajiul verde spate bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 25cm, h 5m, uscat 100% (spate scara B)
- lex. Prunus sp. (corcodu9) a 40cm, h 7m, inclinat la 30' spre carosabil, cu scorbura la

baza trunchiului, cilindrul central putred atat Ia baza cat 9i Ia h 2m pe trunchi
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zo.na
operajiunilor, in caz contrar apllcandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului. in compensarea
arborilor usca9i 9i a celor Tn declin biologic avansat, avizati pentru defri§are, conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 17 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja

<
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trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn spatiul
verde aferent blocului 29, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn
teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asocia;ia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ant de la data emiterii
Defri§are - 7 ex. (5 ex. uscate 100%+ 2 ex. in declin biologic)

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvpn MIHIULESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1863076/61 02/ ITln ?n7n

cAT RE,
Administra jia Cimitirelor §i Crematoriilor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre §tiinla :
• Cimitirul Bellu - $erban Vodi, Calea Serban voda nr. 249, sector 4
- D-nuI Radu Homescu, B-duI Unirii nr. 64, bl. K4, sc 2, ap. 37, sector 3
E-mail: raduhomescu@gmail.com

Referitor la adresa domnului Radu Homesu, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1863076/16.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6102/17.07.2020, prin care solicita emiterea
avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore situat Tn Cimitirul Bellu, in vecinatatea
locului de veci nr. 39 din Fig. 10BM, aflat Tn concesiunea dansului, dupa verificarea efectuata pe teren,
in data de 24.07.2020. avizim:
Defri9are cu extragerea ridicinilor :

- 1 ex. Morus sp. (dud) a 60cm, h 13m, acoperit cu Hedera helix, cu un coronamnet format din
doua 9arpante, Tnclinat la 25' spre locul de veci nr. 39 – risc de prabu9ire

Lucrarea de defri9are cu scoaterea radacinilor, se va efectua prin grija administratorului legal al
terenului pe care se afla arborii (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor
funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn pericol de prabu9ire,
avizat pentru defri9are conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i trIaljime corespunzatoare diametrului Tn
funcjie de specie Tn perimetrul Cimitirului Bellu-$erban voda sau in alte unitali aflate Tn administrarea
ACCU, in perioada optima din toamna anului 2020 - primavara anului 2021

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrut P.M.B. in vederea verificarii in teren a
plantarilor Tn compensare cu obligativitatea menjionarii cimitirului unde s-au efectuat plantarile. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii $i esfe valabil insojit de
avizul Ministerului Culturii avand in vedere ci Cimitirul Bellu - $erban Vodi se afli pe lista
Monumentelor lstorice.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri;are : 1 ex. in pericol de prabu§ire

(

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1864565/6259/
OZ AUG. 2020

cAT RE.
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospoddrire Locala
Serviciul Monitorizare $i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 47424/20.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1864565/21.07.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 6259/22.07.2020, prin
care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru intewen jia asupra a 20 ex. arbori
uscati Tn proportie de 100%, inventariati pe teren de catre inspectorii din cadrul institujiei
dvs., arbori menjionati Tn tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecjie a
spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizam defri9area celor 20 exemplare
arbori ce fac obiectul prezentei cereri, situaji in 17 locajii de pe raza sectorului 4.

- lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea produceril de evenimente cu
urmari nedorite 9i crearea conditiilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin
grija administratorului legal at terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea constructiilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil, mobilierului
urban situat Tn locurile de recreere din vecinatate, a re+elelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal Pi repararea prejudiciului adus mediulul, in
compensarea arborilor aviza li pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, administratorul
legal al terenului pe care se afla arborii are obligajia plantarii a 20 ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28cm gi inaltime
corespunzatoare diametrului in func jie de specie (raport de plantare de 1:1 pentru
cele 20 ex. uscate 100'7,) in loca jille unde se executa defri9arile (spa iii verzi aferente
blocurilor/unitatilor de Tnvatamant unde se efectueaza defri9arile, alveole plantatii de
aliniament, alveole parcare, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 –
primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga+ia de a anun ja Directia de Mediu din cadrul P.M.B. cu menjionarea
locatiilor unde s-au efectuat plantarile, in vederea verificarii Tn teren a plantarilor Tn
compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4, lit. e din acela9i act
normativ

(
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Menjionam ca vi revin urmatoarele obligajii :
- informarea cetajenilor cu privire la arborii avizati pentru defri9are, prin publicarea

acestor informatii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spa+iilor
verzi, fie pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func+ie de posibilita+ile
informatice si de decizia fiecarei institutii:

- informarea cetajenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice §i a intervalului orar in care acestea se vor executa,
tinandu-se cont de zona de acjiune Pi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informajii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func+ie de posibilita+ile
informatice si de decizia fiecarei institutii

- mentinerea alveolelor din parcarile auto, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament;

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise §i realitatea din teren, va fi considerata
intewen jie asupra arborilor fira aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sancjionat potrtvit prevederilor art. 2,
lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrisare – 20 ex. uscate 100%

/

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE .

@ '
r

' O 4. AU& 2021)
intocmit: Exp. Tudora BUILA

/h&
Red: TB/4 ex./03.08.2020 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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod po9tal 050013, sector 5, Bucure9ti, Rom&Iia
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc.(ia de Mediu

Nr. 1864563/6260/ 17®Wi

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Verzi

B-duI Mletalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

(
Referitor la adresa dvs. nr. 47434/20.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului

Bucure9ti cu nr. 1864563/21.07.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 6260/22.07.2020, prin
care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra a 21 ex. arbori
uscati Tn proporjie de 100%, inventariati pe teren de catre inspectorii din cadrul institutiei
dvs., arbori menjionati Tn tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a
spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam defri9area celor 21 exemplare
arbori ce fac obiectul prezentei cereri, situati Tn 19 loca gi de pe raza sectorului 4.

- lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urrnari nedorite 9i crearea conditiilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin
grija administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea constructiilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil, mobilierului
urban situat Tn locurile de recreere din vecinatate, a retelelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea arborilor aviza{i pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, administratorul
legal al terenului pe care se aflg arborii are obliga ga plantirii a 21 ex. arbori tineri cu
balot de pimant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28cm ei TrIal jime
corespunzitoare diametrului in func jie de specie (raport de plantare de 1:1 pentru
cele 21 ex. uscate 100'7,) in locajiile unde se executa defri9arile (spajii verzi aferente
blocurilor unde se efectueaza defri9arile, alveole parcare iar daca spajtuI nu permite, in
zone deficitare Tn vegeta jie din sector), in perioada optima de plantare din toamna anului
2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave Ii obliga jia de a anunta Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. cu men+ionarea
locatiilor unde s-au efectuat plantarile, in vederea verificarii Tn teren a plantarilor in
compensare. in Gaz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4, lit. e din acela9i act
normativ.

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5. Bucure$0, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



Menjionim ca va revin urmatoarele obliga Iii :
- informarea cetatenilor cu privire la arborii avizati pentru defri9are, prin publicarea

acestor informajii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spajiilor
verzi, fie pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func}ie de posibilita+ile
informatice si de decizia fiecarei institutii=

- informarea cetajenilor, in Hmp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
tinandu-se cont de zona de actiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informatii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func+ie de posibilita+ile
informatice si de decizia fiecarei institutii

- mentinerea alveolelor din parcarile auto, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea 9i Tntretinerea alveolelor stradale din cadrul planta{iilor de aliniarnent;

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise 9i realitatea din teren, va fi considerata
interven jie asupra arborilor fari aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sancjionat potrivit prevederilor art. 2, ,
lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe ‘
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 21 ex. uscate 100%

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

( +

%;

O & 4@ @O

Tntocmit: Exp. Tudora BUILA

/’be
Red: TB/4 ex ./03. 08.2020 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$, Romania
Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc.{ia de Mediu

Nr. 1864559/6261/ /

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc fia Gospodirire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

( Referitor la adresa dvs. nr. 47419/20.07.2020, inregistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1864559/21.07.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 6261/22.07.2020, prin
care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra a 18 ex. arbori
uscaji in proporjie de 100%, inventariati pe teren de catre inspectorii din cadrul institujiei
dvs., arbori mentionaji in tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecjie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam defri9area celor 18 exemplare
arbori ce fac obiectul prezentei cereri, situati Tn 16 locajii de pe raza sectorului 4.

- lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite 9i crearea conditiilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin
grija administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea constructiilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil, mobilierului
urban situat Tn locurile de recreere din vecinatate, a retelelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Mlunicipiului Bucure9ti, administratorul
legal al terenului pe care se afla arborii are obliga jia plantirii a tt ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28cm ei TIIal jime
corespunzitoare diametrului in func jie de specie (raport de plantare de 1:1 pentru
cele iB ex. uscate 100%) in locajiile unde se executa defri9arile (spajii verzi aferente
blocurilor unde se efectueaza defri9arile, alveole plantatii de aliniament, alveole parcare,
in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveti obliga ga de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. cu menjionarea
locajiilor unde s-au efectuat plantarile, in vederea verificarii Tn teren a plantarilor Tn

compensare. in caz contrar se vor aplica sanctiuni conf. art. 4, lit. e din acela9i act
normativ.

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccM po gal 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



Menjionim ca vi revin urmitoarele obligajii :
- informarea cetajenilor cu privire la arborii avizaji pentru defri9are, pnn publicarea

acestor informa+ii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spajiilor
veui, fie pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in funcjie de posibilitalile
informatice si de decizia fiecarei institutii;

- informarea cetatenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
tinandu-se cont de zona de actiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informatii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in functie de posibilita+tIe
informatice si de decizia fiecarei institutii

- mentinerea alveolelor din parcarile auto, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament;

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise §i realitatea din teren, va fi considerata
intewenjie asupra arborilor firi aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sancjionat potrivit prevederilor art. 2,
lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protectie a spatiilor verzi de pe J
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrisare – 1 8 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize qi Acorduri !
Alexandru NICOLAE

W'

BlaIR "in

Tntocmit: Exp. Tudora BUIL/\

Red: TB/4 ex ,/03,08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb..php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po§tal 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 305 55 00
http://www. pmI). ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1865605/6365/ x Aaa 2020

cA TRE,
Administra jia Cimitirelor 9i Crematoriilor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre $HinD :
• Cimitirul Bell'1 - SQrban voda, Calea Serban voda nr. 249, sector 4
- D.na b sector 4

Referitor la adresa doamnei , Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1865605/23.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6365/27.07.2020, prin care solicita emiterea avizului
de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore situat in Cimitirul Bellu, in perimetrul locului de
veci nr. 36 din Fig. 101, aflat Tn concesiunea dansei, conform Actului de concesiune nr.

dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 29.07.2020, avizim:
Defri$are cu extragerea radicinilor :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 50cm, h 14m, situat Tn perimetrul locului de veci nr. 36 - prin
amplasament Tmpiedica o eventuala inhumare

Lucrarea de defri9are cu scoaterea radacinilor, se va efectua prin grija administratorului legal al
terenului pe care se afla arborii (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec be a spajiilor verzi de pe teritoriut Municipiului Bucure9ti, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor
funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn pericol de prabu9ire,
avizat pentru defri9are conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului in
funcjie de specie Tn perimetrul Cimitirului Bellu-$erban voda sau Tn alte unitali aflate in administrarea
ACCU, in perioada optima din toamna anului 2020 - primavara anului 2021

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in teren a
plantarilor Tn compensare cu obligativitatea menjionarii cimitirului unde s-au efectuat plantarile. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act norrnativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii §i esfe valabil inso Iit de
avizul Ministerului Culturii avand in vedere ci Cimitirul Bellu - $erban Vodi se afli pe lista
Monumentelor lstorice.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are : 1 ex. in perimetrul locului de vect

(

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru iICOLAE

%ccf
intocmit: Exp. Tudora BUILA
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Bd. Regina Elbabeta nr. 47. cod po9tal 05CX)13, sector 5, Bucure9ti, Rom&Iia

Tel: 021.305.55.00

http://www .r>mb.ro





\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N' --wEn

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc fia Gospod6rire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spalii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiin$ : Asocialia de proprietari bloc 150, sc. 1, str. Panselelor nr. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 46598/15.07.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1864582/21.07.2020 9i Ia Direcjia de Mediu cu nr. 6245/22.07.2020, prin care solicitaji ca urmare a sesizarii
d-lui Popa Cristian Bogdan, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra a 4 ex. arbori uscaji
situati pe spajiul verde aferent blocului 150 din Str. Panselelor nr. 1, dupa verificarea efectuata pe teren, in
data de 28.07.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 98 administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spa guI verde spate bloc scara 1 :

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu;) a 30cm, h 4,5m, lipsit de coronament, uscat 100%
Spatiul verde spate bloc scara 2:

- 3 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 25-3C)cm, h 4m, lipsite de coronament, uscate 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariel Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arboritor uscati avizaji pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 4 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja
trunchiului de 20-28 cm 98 TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn spajiul verde aferent
blocului 150 de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin,5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asocia! ia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie. la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 4 ex. uscate 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

NB Mm
cAT RE,

Primaria Sectorului 4
Direc jia Gospodirire Locala

Serviciul Monitorizare gi Control Spa(ii Veni
B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Ii : Asocia+ia de proprietari bloc D8, Ateea Raul Targului nr. 2, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 46600/15.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1864575/21.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6247/22.07.2020, prin care solicitaji ca urmare a sesizarii
d-lui 9i a verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii institujiei dvs., emiterea avizului
de specialitate pentru interven jia asupra a doi arbori uscaji situaji pe spa+iul verde aferent blocului D8 din
Aleea Raul Targului nr. 2, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 28.07.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie
a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spa{iul verde lateral dreapta bloc scara 4 :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 35m, h 13m, uscat 100%
Spa guI verde spate bloc scara 4 :

- 1 ex. Abies sp. (brad) a 40m, h 17m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prtn grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea executiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaji avizaji pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 2 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie in spa{iul verde aferent
blocului D8, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Asocia Tia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze. in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 2 ex. uscate 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N' 1864560/6250/ \\ t. AUG. 2021

cAT RE.
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodirire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji: Asocia+ia de proprietari bloc DB, Str. lzvorul Trotu§ului nr. 2, sector 4
D-nuI , E-mail .

r Referitor la adresa dvs. nr. 40686/15.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1864560/21.07.2020 9i la Direc ga de Mediu cu nr. 6250/22.07.2020, prin care
solicitati ca urmare a cererii Asociatiei de proprietari bloc D8 din Str. lzvorul Trotu9ului nr.q
sector 4, prin administrator tehnic – dI 9i a verificarilor efectuate pe teren de
catre inspectorii Directiei de Gospodarire Locala, emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra unui arbore uscat situat pe spatiul verde din spatele blocului D8 de la
adresa sus mentionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 31.07.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ei administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde fala bloc scara 1-lateral dreapta:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) g15cm, h 3m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmari nedorite ei crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin
grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru
defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tartar cu
balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare
diametrului Tn funcjie de specie Tn spatiul verde aferent blocului D8, de la adresa sus
menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea
verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

in ceea ce prive9te defri9area arborelui Acer (arjar) a 5cm, h 1,5m, uscat 100%, situat
pe spa+iul verde din spatele blocului, va facem cunoscut ca pentru acesta nu se justifica
emiterea avizului de defri9are, Tntrucat este un arbore care nu „s-a prins" dupa plantare,

(
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arbore care trebuie Tnlocuit cu un alt arbore viabil. fara a fi necesara emiterea unui aviz de
specialitate .

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi$eze, in copie, la
avizierul blocului sau ’intr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mlediu

Nr. 1864558/6251/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare 9i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin A : Asocia+ia de proprietari bl. 23, Str. Secuilor nr. 6, sector 4

Referitor la adresa dvs, nr. 46601/15.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1864558/21.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6251/22.07.2020, prin care solicltaji ca urmare a cererii
Asociatiei de proprietari bl. 23 din str. Secuitor nr. 6, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru
interven lia asupra unui arbore uscat, sQuat pe spajiul verde din faja sc 2 a bI. 23 de la adresa sus
menjionata, dupa verificarea efectuata pe teren in data de 31.07.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiulut Bucure9ti, avizam:
Defri§are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde fa$ scara 2:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu§) a cca.30cm, h cca. 3m, uscat 100%
- 1 ex. Thuia sp. (tuia) g10cm, h 2,5m, uscat 100%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sanctiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H,C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui 9i a arbustului uscat avizaji pentru
defri9are, conform H.C,G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de
pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn functie de
specie, respectiv a unui arbust tanar cu balot de pamant pe spajtuI verde aferent blocului, in perioada optima
din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art,9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B,, in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizutui sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri9are - 1 ex. arbore uscat 100%+ 1 ex. arbust uscat uscat 100%

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Sewiciu Avize qi Acorduri

""”“"""'U=%}
Tntocmit: Exp. Tudora BUILA

P o d a t a d e /// & P

+

Z
Red : B. T./ 5 ex, – 04.08.2020 postat pe SIte-ul PMB

!/P2020
)n

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. ccxl po;taI 050013, sector 5, Bucure9ti. Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1864556/6252/ \t). AUG, 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locali
Serviciul Monitorizare 9i Control Spalii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiin$ : Asocia lia de proprietari bloc M1, str. Luica nr. 23, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 46956/16.07.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1864556/21.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6252/22.07.2020, prin care solicitajI ca urmare a sesizarii
d-lui 1 a verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii institu}iet dvs., emiterea avizului de
specialitate pentru intewentia asupra unuia arbore uscat situat pe spatiul verde aferent blocului M1 din str.
Luica nr. 23, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 31.07.2020, in conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile ;i
completarile ulterioare, HCGMB nr,114/2011 privind amenajarea 9i intrejinerea alveolelor stradale din cadrul
plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radicinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei:
Arbore situate in alveola zona parcare fag bloc:

- 1 ex. Abies sp. (brad) a 3 Om, h 11m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea conditiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu btoca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei

r

lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor ei a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferlnja
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie in spajiul verde aferent
blocului M1, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucraritor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveji
obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Asociajia de proprietari are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
bloculut sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatartlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri;are – 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc4ia de Mediu

Nr. 1864553/6253/
AUG. 2020

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direclia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-1 8. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiinta :
- Dwna t
• Asocia+ia de Proprietari bl. 75, sc. 1, str. Cap. Gheorghe Ion nr. 3, sector 4

Reaferitor la adresa dvs. nr. 40154/16.07.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1864553/21 07 2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 6253/22.07.2020, prin care solicitaji ca urmare a petijiei d-
net emiterea avizului de specialitate pentru un nuc Tnclinat situat Tn spatiul verde din
spatele blocului 75, sc. 1 din str. Cap. Ghe Ion nr. 3. sector 4, respectiv pentru un corcodu9 aflat Tn declin
biologic avansat, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 28.07.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravitanul localitalilor, cu modificarile ;i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spatiul verde spate bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu;) a 25cm, h 4m, cu scorburi multiple pe trunchi 9i la baza acestuia,
respectiv lipsa partiala a cilindrului central

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului legal
al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces. luandu-
se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constructiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiet lucrarilor,
privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz
contrar aplicandu-se sanctiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediutui, in compensarea arborelui
aflat Tn declin biologic avansat, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i init jime corespunzatoare diametrului Tn
func jie de specie Tn in spatiul verde aferent blocului 75, de la adresa sus men+ionata, in perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf, art. 4 din acela9i act normativ.

(

(

In ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de Tntrejinere a arborilor situati pe spatiul verde aferent blocului
75 de la adresa sus menjionata, in special a exemplarului nuc Tnclinat la 15' spre carosabil 9i a unui plop
situat in alveola parcare spate bloc, care constau Tn lucrari de echilibrare, regenerare, formare, va
comunicam urmatoarele :

1 ) luand Tn considerare catitatea institutiei dvs. de administrator al spajiilor verzi potrivit actelor
normative emise de Consiliut General al Municipiului Bucure9ti 9i Consiliul Local al Sectorului 1-6 9i obligajiile
ce va revin privind: protecjia 9i consewarea spatiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozijiei 9i
a calitatii spajiilor verzi; elaborarea 9i aplicarea unui complex de masuri privind aducerea 9i menjinerea
spajiilor veni Tn starea corespunzatoare funcjiilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spa+iilor verzi din intravilanul localitalilor;

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegetajie nu sunt recomandate aplicarea lucrarilor de
Tntrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excepjie fac arborii cu coronamente dezechilibrate prin
frangere ca urmare a conditiilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic pornit in vegetajie, in
perioada de vara 2020 (de vegetajie) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr.
3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure9ti (PMB) - Directia de Mediu, prin care
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administratorilor legali ai spa}lilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de
a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor aHaji pe
spatiile verzi administrate, fara a fi necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate,
adresata Directiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure9tl.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenjiile asupra vegetajiei
in mod planificat 9i organizat, in functie de necesitalile identificate de ace9tia 9i de cetajeni, asociajii de
proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure Tntrejinerea corespunzatoare a vegetajiei cu menjinerea starii de
viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor prin realizarea unor interventii profesionale, cu echipamente 9i instrumente
de lucru adecvate materialului dendrologic 9i tipului de intewentie,

3) Totodata, in situa+ia in care lucrarile sus men+ionate, nu vor putea fi aplicate in perioada 15
aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obliga+ia de a !ine cont de prevederile
aliniatului V– Gestionarea solicitarilor de Toaletare preluand, retinand, analizand, centralizand 9i prioritizand
solicitarile inregistrate Tn cadrul institutiei.

Menjionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru perioada 15
aprilie - 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condijiilor stabilite in inscrisurile acesteia.

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilita;ii adresei cu caracter general nr. 3045/15.04.2020
aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petentilor, care au ca obiect solicitarea de
intervenjii asupra materialului dendrologic aflat pe spajiile verzi domeniu public pe care le dejineji in
administrare 9i de a le solutiona prin verificarea, evaluarea materiatului dendrologic 9i luarea unei decizii
privind aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea lucrarilor de intrejinere/formare sau regenerare Tn func;ie de
situatie 91 de perioadele de vegetajie specifice acestora

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direcjia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti nu
va mai emite avize de toaletare pe locatii punctuale pentru materialul dendrologic din spajiile verzi situate pe
domeniul public al Municipiului Bucure9ti, avand Tn vedere faptul ca adresa cu caracter general nr /
3045/15.04.2020 acopera gestionarea 9i organizarea lucrarilor de intre{inere a materialului dendrologic aflat
pe spatiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure9ti.

in situatia Tn care, pe spatiile verzi aflate Tn administrarea institujiei dvs. constataji material
dendrologic in declin biologic avansat. cu scorburi profunde. cilindru central putred/lipsa, ciuperci saprofite
9i/sau usca li 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter
de aviz general (nr, 3045/1 5.04.2020) pentru lucrari de Tntretinere a materialului dendrologic pentru perioada
de vegetatie, prin marcarea, in functie de situatie, a arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro9ie
daca sunt uscati in proportie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar
informatiile privind starea 9i dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora Tn teren, etc.. se vor
centraliza 9i transmite catre Directia de Mediu insojite de fotografii relevante - parafate. conform specificajillor,

Menjionam faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executa lucrari de defri9are a
arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor mentionate mai sus va rugam sa dispuneti analizarea, verificarea 9i luarea masurilor ce
se impun pentru solutionarea corespunzatoare a situajiei semnalate de petent, in conformitate cu prevederile
legale Tn vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie
comunicate atat petentului, cat 91 sewiciului de specialitate din cadrul Direcjiei de Mediu (conform asteriscului
din aliniatul II).

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn
zona operatiunilor, supravegherea executiei lucrarilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei
de executie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, (
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spatiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti

Asocia;ia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi§eze, in copte, la avlzierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaIabilitate 2 ani de la data emtterii
Defri§are – 1 ex. in declin biologic avansat

UTIV ADJUNCT,
'LESCU

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

VhF
intocmit: Exp. TuI iora BUIL/\

eoMAtMy

Red: TB/5 ex./I &8.2020 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

1 1 AUG. 2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

NEW
cAT RE,

Primaria Sectorului 4
Direc jia Gospodarire Locala

Serviciul Monitorizare ;i Control Spajii Veni
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ;tiin A : Asociajia de proprietari bloc 90, str. Govora nr. 7, sc. 1, ap. 2, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 47238/17.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1864574/21.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6258/22.07.2020, prin care solicita li ca urmare a
cererii Asociatiei de proprietari bloc 90 din str. Govora nr. 7, sector 4, emiterea avizului de specialitate
pentru interven jia asupra a doi arbori usca li situaji pe spajiul verde aferent blocului 90 (scara 3 faR) de
la adresa sus mentionata, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 28.07.2020, in conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor,
cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norrnele de protec jie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde fag bloc scara 3:

- 3 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 15-25cm, h 2-4m, uscate 100%
Lucrarile de defri§are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condljiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privtnd : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor usca li avizati pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 3 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu
circumferin ja trunchtului de 20-28 cm 91 TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn
spa+iul verde aferent blocului 90, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa TI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 3 ex. uscate 100%

(

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri

"'""'"~""'= V{LL
intocmit: Exp. Tudora BUILA

,Ill;MG. 2020 ' a7''6
Red: TB/4 ex./05.08.2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1863073/6104nfAT6:7M

cAT RE,
SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI

SUN PLAZA - CENTER MANAGEMENT
D=nuI :

E-mail:
Calea vacare§ti nr. 391, sector 4

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1860344/08.07.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5819/09.07.2020, prin care solicitaji emiterea avizului de specialitate
pentru intewen jia asupra unui arbore uscat situat pe spatiul verde amenajat Tn faja SUN PLAZA din
Calea vacare9ti nr. 391, sector 4 dupa verificarea efectuata pe teren din data de 24.07.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea radicinilor :
Spatiul verde amenajat Tn fata SUN PLAZA.

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 30m, h 9m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
proprietarului/adminsitratorului legal al terenului pe care se afla arborele, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca proprietarul/administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor §i a persoanelor Tn
zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantaril unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferin ja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie pe
spa+iul verde aamenajat din faja SUN PLAZA, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din
toamna anului 2020, conform Angajamentului de plantare nr. 1863073/61 04/A/1 2.08.2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 1 ex. uscat 100%

(

(

DIRECTq
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§ef Serviciu Avize qi Acordurl
Alexandru NICOLAE

qM
Red: TB/4 ex./1 2 08.2020 prozentul avlz a fost postat pe SIte-ul PMB
http //www pmb ro/lnstltutll/prlmarla/dlrectll/dlroctla medlu/avlz8_arborl_ln_consultaro/avlzo arbon in consultare php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc.ya de Mediu

Nr. 1864264/6242/ 8. AUG. 2020

cAT RE,
CONGREGATIA JESU

(Fost InstitutliI Sf. Maria)
Reprezentant Funda jie - Acatrinei Varvara

Pope§ti Leordeni, Sos nIte" itc; n’ e !'"q. llfov
E-mail : ,____,..._._._

(Cimitirul Romano Catolic Bellu, §os. Oltenilei nr. 7, sector 4, Bucure§ti)
Spre §tiinla:
Cimitirul Romano Catolic Bellu, Sos. Oltenitei nr. 7, sector 4
Administrator Preot

(

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1864264/21.07.2020 9i
la Direc jia de Mediu cu nr. 6242/22.07.2020, prin care solicttaji emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra a doi arbori situaji in Cimitirul Romano Catolic Bellu din §os. Oltenijei nr. 7, sector 4,
parcela W1 M, pe suprafaja de teren de 300C)mp care se afla Tn concesiunea Congregajiet Jesu, conform
Actului de concesiune din 25.09.1913, dupa verificarea efectuata pe teren. in data de 05.08.2020, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor - (parcela W1 M, suprafa}a de 3000m aflata in concesiune);

- 2 ex. Abies sp. (brad) a 40-45cm, h 14-15m, Tnclinate la 20-30' spre monumentele funerare din jur
(1 ex. prezinta cilindrul central putred pe o portiune de 0,8m) - prezinta pericol mare de dezradacinare 9i
prabu9ire peste monumentele funerare din jur

Lucrarile de defri9are cu scoaterea radacinilor, se vor efectua prin grija proprietarului 9i/sau
administratorului legal at terenului pe care se afla arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor
funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediulul, in compensarea arborilor Tn pericol de prabu9ire,
aviza Ti pentru defri9are conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obtiga jia plantarii a 12 ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie
de specie Tn perimetrul Cimitirului Romano Catolic Bellu, §os. Oltenijei nr. 7. sector 4, conform
Angajamentului de plantare nr. 1864264/6242/A/11 08 2[190 si acordului Administratorului Cimitirului
Romano Catolic Bellu – Pr. Administrator Preot -1 exprimat pe adresa nr. 55/10.08.2020 a
Congrega;bei Jesu (reprezentant fundajie - Acatrinei Varvara).

Menjionam ca pe suprafaja de 3000 mp din tncinta Cimitirului Romano Catolic Bellu, aflata in
administrarea Congrejiei, nu exista spatiu de plantare pentru cele 12 ex. arbori ce urmeaza a se planta Tn
compensare, iar Congregajia nu dispune de un alt teren proprietate pe raza Municipiului Bucure9ti, motiv
pentru care s-a recurs la plantari Tn compensare Tn incinta Cimitirului Romano Catolic, conform adresei nr.
55/10.08.2020. sus mentionate

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in teren a plantarilor Tn
compensare cu obligativitatea menjionarii cimitirului unde s-au efectuat plantarile. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defri9are : 2 ex. p{gipllp IHate in parcela W1 M aflata Tn concesiunea CONGREGATIEI JESU

(

'UNCT,

$ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICO

'intocmit:
Red : TB/6 ex ./1 1.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http //www pmb ro/lnstltutll/prlm8rla/dlroctll/dlroctla modlu/avlz8 arborl in consultare/avlzo_arborl in consultaro php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1864578/6246/

78 AUG. 2028

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodirire Locala
Sewiciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiin Id : Asociajia de proprietari bloc A 23, Aleea Some§ul Mare nr. 1, sector 4

Refer itor la adresa dvB. nr. 46599/15.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1864578/21.07,2fl=>n ': '- r-:-“+in d' Mediu cu nr. 6246/22.07.2020 prin care solicita+i ca urmare a
sesizarii d-lui 1 _,__.,. ,.._.._.,, literea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui
arbore uscat (tei) situat pe spatiul verde aferent blocului A 23 din Aleea Some9ul Mare nr. 1, sector 4,
dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 28.07.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spatiul verde lateral stanga bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 45cm, h 13m, uscat 100%
Lucrarea de defri§are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condi{iilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, pnn grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor gi a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti obligajia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm ei TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn
spa+iul verde aferent blocului A23, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

(

(

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in Gaz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ

Asociatia de propreitari are obliga jia, ca dupa primirea avizului sa iI afi§eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri9are – 1 ex. uscat 100%

'UNCT,

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

W
Red- TB/4 ex /1 2,08 2020 prezentul aviz a fost postat pe SIte-ul PMB
http //ww pmb ro/lnstltutll/prlmarla/dlrectll/dlrectla_medlu/avlze_arbon_ln_consultare/avlze_arborl_ln_consultare php , po data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1864570/6248/
1 8. AlIG 707n

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin@ : Asocia jia de proprietari bloc 2bis, Aleea Cetatea Veche nr. 2A, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 46597/15.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1864570/21.07.2020 si la Dir-ctia de Mediu cu nr. 6248/22.07.2020, prin care solicitati ca urmare a
cererii d-lui : I pre9edinte al Asociajiei de Proprietari bl. 2bis din Aleea Cetatea
Veche nr. 2A, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru intewen jia asupra unui arbore uscat
situat pe spatiul verde din faja scarii 3 a blocului 2bis de la adresa sus menjionata, dupa verificarea
efectuata pe teren Tn data de 28.07.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
9i administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiulut
Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridacinilor :
Spa guI verde fa@ bloc scara 3:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 30cm, h 5m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujtei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborielui uscat avizat pentru defri§are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn
spajiul verde aferent blocului 2bis, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act norrnativ.

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul avtz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 1 ex.

(

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locali
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ : Asociajia de proprietari bloc 6, Intr. Cri§ul Alb nr. 32, sector4

Referitor la adresa dvs. nr. 46603/15.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu
nr. 1864566/21.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6249/22.07.2020, prin care solicitati ca urmare a
cererii Asocia+iei de proprietari bloc 6 din Intr. Cri9ul Alb nr. 32, sector 4, emiterea avizului de
specialitate pentru interven jia asupra unui arbore uscat situat pe spa+iul verde din spatele scarii B a
blocului 6 de la adresa sus mentionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 28.07.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor veai din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9t}, avizam:
Defri9are cu extragerea radicinilor :
Spa+iul verde spate bloc scara B:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 45cm, h 10m, uscat 100%
Lucrarea de defri§are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite §i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborielui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tartar cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i Tnal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn
spajiul verde aferent blocului 6, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

(

(

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ

Asocia jia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri$are – 1 ex.

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1866326/6491 ; 1866817/6549/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiinta :
• D-Im ncfor 4.
Ednail: +
• Asocia lia de proprietari bloc 33, sc I, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 2, sector 4

Referitor la adresele d-nei lui ' _ Tnregistrate la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr.
1866326/30.07.2020; 1866817/03,08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6491/03.08.2020; 6549/04.08.2020 prin
care solicita emiterea avizului de defri9are pentru un arbore„in stare avansata de degradare biologica" situate in
zona parcarii auto amenajate a blocului 33 din Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 2, sector 4 dupa verificarea efectuata
pe teren, in data de 05.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regtementarea 9i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor. cu modificarile 9i completarile ulterioare, HCGMB nr.114/2011 privind
amenajarea 9i Tntrejinerea alveotelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament gi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor 9i obligativitatea men+inerii alveolei:
Arbore situat Tn alveola parcare.-

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 4C)m, h 12m, viabil, cu scorbura deschisa la baza trunchiului 9i lipsa cilindrului
central – risc de prabu9ire peste autoturismele din parcarea auto

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, in regim de urgen A, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, cu acordul
Asociajiei de proprietari bl 33, prin grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca
caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei lucraritor,
privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zona operajiunilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn declin biologic avizat pentru
defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiutui de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie asfel : 1 ex. in
alveola ramasa libera dupa defri9are 9i alte 5 ex. pe spa;tuI verde aferent btocului 33, de la adresa sus menjionata
in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C,G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. In caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf ''+ ' din acela§i act normativ.

D-na , , are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Fntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. in declin biologic avansat

(

(

ADJUNCT,
ESCU

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1869092/6688/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare $i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Id :
Asocia fia de proprietari bl. 153, Str. Ion Iriceanu nr. 4, sector 4

(

Referitor la adresa dvs. nr, 44159/24.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1869092/05.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6688/06.08.2020, prin care solicitaji ca urmare a cererii
Asociajiei de proprietari bl. 153 din str. Ion Iriceanu nr. 4, sector 4 9i a veriftcarilor efectuate pe teren de catre
inspectorii institujiei dvs., emiterea avizului de specialitate pentru „cei doi arbori uscati 100% (salcii) situaji pe
spajiul verde aferent imobilului" de la adresa sus mentionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de
14.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiiIor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarite ulterloare 9i H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind Normele
de protec jie a spajiitor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spajiul verde lateral stanga bloc:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) a 25cm, h 10m, uscat 100%
Spa+iul verde spate bloc:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) a 20cm, h 8m, uscat 80%
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar. prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur,

Precizam ca administratorul legal al terenulut este raspunzator de supravegherea execujlei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M,B, nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaji avizaji pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 2 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie pe spajiul verde aferent
blocului 153, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Asocia+ia de proprietari are obliga jia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 2ex. arbori uscaji 80-100%

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1869088/6689/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Ii : Asocia ga de proprietari bloc 9, B-duI Dimitrie Cantemir nr. 15, sector 4
E-mail: , :' --'”

Referitor la adresa dvs. nr. 45249/24.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr,
1869088/05.08.2020 9i ta Direcjia de Mediu cu nr. 6689/06.08.2020, prin care solicitati ca urmare a cererii
Asociajiei de proprietari bloc 9 din B-duI Dimitrie Cantemir nr. 15, sector 4, precum 9i a verificarilor efectuate
pe teren ale inspectorilor din cadrul institu+iei dvs,, emiterea avizului de specialitate pentru intewen jia asupra
a 3 ex. arbori uscaji 80-100%. situaji pe spajiul verde aferent blocului 9 de la adresa sus menjionata, dupa
verificarea efectuata pe teren, in data de 14.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea $i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radicinilor :
Spa+iul verde fala bloc - lateral stanga scara 2:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 25cm, h 5m, uscat 85%
Spa+iul verde spate bloc :

(

- 1 ex. Acer sacharinum (artar) a 45m, h 12m, Tnclinat la 15' spre carosabil, uscat 100% (scara 1 )
- 1 ex. Salix sp. (salcie) a 40cm, h 4,5m. lipsit de coronament, uscat 100% (scara 3)
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 98 crearea conditiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona

in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
lucrarilor. privind
operajiunilor
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscati avizaji pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveji obliga jia plantarii a 3 ex. arbori tineri cu batot de pamant, cu circumferinta
trunchtului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului in func jie de specie Tn spajiul verde aferent
blocului 9, de la adresa sus mentionata Tn perioada optima din toamna anului 2019

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a ar\unIa Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiintarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteril
Defri9are - 3 ex. uscate 85-100%

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1869102/6692/ m2

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc lia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spalii Veal

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ :
• Asociatia de proprietari bl. B29, Str. Secuilor nr. 5, sector 4
- D-nuI , E-mail : \

(

Referitor la adresa dvs. nr. 45282/24.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1869102/05.08 2t120 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6692/06.08.2020, prin care solicitaji ca urmare a cererii d-
lui emiterea avizului de specialitate pentru intewen jia asupra unui arbore „aftat Tn declin
biologic (salcamy', situat pe spajiul verde din spatele blocului B29 din str. Secuilor nr. 5, sector 4, dupa
verificarea efectuata pe teren Tn data de 13.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarite 9i completarile
utterioare 9i H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
SpaguI verde spate bloc scara 4 (lateral stanga acces scan):

- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 40cm, h 3m, lipsit de coronament 9i scorbura deschisa (in oglinda) cu
lipsa cilindrului central – risc de prabu§ire peste autoturismele din parcarea auto

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua Tn regim de urgen A, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin
grija administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea autoturismelor din
parcarea auto.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
tucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferin Ta
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie pe spatiul verde aferent
blocului B29, in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri;are – 1 ex. arbore Tn declin biologic lipsit de coronament

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1869227/6696/ 2 m
cAT RE,

Administra jia Cimitirelor §i Crematoriilor Umane
Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre §tiin Ii:
Cimitirul Bellu - $erban Vod6, Calea Serban voda nr. 249, sector 4

Referltor la adresa dvs. nr. 7875/03.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1869227/05.08.2020 si la Directia de MedicI cu nr. 6696/06.08.2020, prin care solicitati ca urmare a
cererii d-nei , emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra
unui arbore uscat situat Tn Cimitirul Bellu, in imediata vecinatate a locului de veci nr. 25 din Fig. 11 aflat
in concesiunea dansei (pentru care ati omis sa ne transmiteji actul de concesiune nr. 5352/16.06.1995
la care faceji referire), arbore care prezinta risc de prabu9ire peste monumentul funerar, lucrare
atribuita sculptorului KarI Stork, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 13.08.2020, avizim:
Defri$are cu extragerea ridacinilor :

- 1 ex. Acer platanoides (arjar) a 45cm, h 13m, situat Tn faTa locului de veci nr. 25 din Fig nr.
11- prezinta pericol de prabu9ire peste monumentele funerare din jur

Lucrarea de defri9are cu scoaterea radacinilor, se va efectua fn regim de urgenta, prin grija
administratorului legal al terenului pe care se afla arborii (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, evacuandu-se masa
lernnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcjiilor funerare din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat Tn pericol de prabu9ire,
avizat pentru defri9are conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar
cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiutui de 20-28 cm §i Tnaljime corespunzatoare diametrului Tn
func jie de specie Tn perimetrul Cimitirului Bellu-§erban voda sau Tn alte unitali aflate Tn administrarea
ACCU, in perioada optima din toamna anului 2020 - primavara anului 2021

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 atin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a
plantarilor Tn compensare cu obligativitatea men{ionarii cimitirului unde s-au efectuat plantarile. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii §i este valabil insojit de
avizul Ministerului Culturii avand in vedere ca Cimitirul Bellu – $erban Vodi se afli pe lista
Monumentelor lstorice.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are : 1 ex. uscat 100%, situat Tn vecinatatea locului de veci nr. 25 din Fig. 11
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1869664/6740/ W@

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Id :
• D-nuI -,
E-mail ;
• Asocia fia de proprietari bl. 48, Str. Cercetatorilor nr. 13, sector 4

:ctor 4

(

Referitor la petijia d-IL. I -ansmisa pe e-mail, inregistrata la Primaria Municipiului
Bucure;ti cu nr. 1869664/06.08,2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6740/07.08.2020, prin care solicita
emiterea avizutui de specialitate pentru un arbore situat pe spatiul verde din spatele blocului 48, din str.
Cercetatorilor nr. 13, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 13.08.2020, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile $i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor
verz+ de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor;
Spajiul verde spate bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 30cm, h 7m, dezechilibrat la 25' spre carosabil, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tartar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 98 a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferin Ta
trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal IIme corespunzatoare diametrului Tn func jie de specle pe spajiul verde aferent
blocului 48, in perioada optirna din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sanctiuni conf. art. 4 din acela9i act norrnativ.

Asoclajia de proprietari are obltga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copte, la avizierut
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri;are – 1 ex. arbore uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1869630/6739/ 2 ;M 2020

cA rR E.
D-na

Str
E-mail

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr, 1869630/06.08.2020 9i la
Directia de Mediu cu nr. 6739/07.08.2020, prin care solicitati emtterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra unui arbore apar+inand speciei Juglans (nuc) situat pe proprietatea dvs. din str. Boltei nr.
35, sector 4 (pentru care aji omis sa faceTi dovada calttatii de proprietar), dupa verificarea efectuata pe teren,
in data de 14.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec[ie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9tt, avizam
Toaletare :
Curte imobil str. Boltei nr. 35 :

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea echilibrarii, a
Tnlaturarii riscului de desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condijii meteo nefavorabile 9i elim+narea
ramurilor uscate Ia :

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) a 45cm, h 13m, cu un coronament de mari d}mensiuni 9i multiple ramuri
uscate Tn coronament - risc de desprindere 9i prabu9ire a ramurilor peste imobilele din jur

Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in perioada de
repaus vegetativ a arborelui pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepjia eliminarii
ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a anului), prin grija proprietarului
legal al terenului pe care se afla arborele, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
tuandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarli construcjiilor din jur 9i a rejelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul sau administratorul legal al terenuFui este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona de execujie a lucrarilor, respectarea
prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art.
6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare – 1 ex.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1869100/6686}
AUG, 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare 9i Control Spa Iii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin fa : Direcjia Generala de Poli+ie Locala sector 4, Aleea Ciceu nr. 12-14, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 49015/27,07,2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1869100/05.08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6686/06.08.2020, prin care solicitaji emiterea avizului de
specialitate pentru intewen jia asupra a 2 ex. arbori situaji in Calea vacare9ti nr. 338, bl. 15, sc. 3 „1 arbore
Tnclinat", respectiv B-duI Metalurgiei nr. 444450 „1 arbore aflat Tn declin biologic" ca urmare a sesizarii
Direcliei Generale de Polijie Locala sector 4 9i a verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii institujiei
dvs., dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 19.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridacinilor :
B-duI Metalurgiei nr. a4-450 - arbore in aliniament situat pe spajiul verde in platbanda :

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 45cm, h 13m, inclinat la 15' - prezinta cilindrul central
putred la baza trunchiului 9i la insenia 9arpantelor - risc de prabu9ire Tn carosabil 9i/sau pe proprietatea din
vecinatate

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se afla arborele, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca proprietarul/administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, privind : respectarea prevederitor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui aflat in declin biologic avizat
pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, proprietarul/administratorul legal al terenului
are obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i
TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie pe platbanda de la adresa sus mentionata, in
perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 dIn Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art, 4 din acela9i act normatlv

(

(

in ceea ce prive§te defri9area arborelui Tnclinat (1 ex. Tilia – tei a 40cm, h cca 12m, viabil, inclinat ta
15' pentru care ne transmiteji foto anexat) situat pe spajiul verde din faTa sc. 3 a blocului 15 din Calea
vacare§ti nr. 338, sector 4, va facem cunoscut ca aceasta nu se justifica, arborele putand fi echilibrat prin
intervenjii in coronamentul acestuia, lucrari care se impun si asupra celorlaji arbori cu unghi mai mare de
inclinare decat al exemplarului tei;

Avand in vedere cele mai sus menjionate, necesitatea aplicarii lucrarilor de intervenaii in
coronamentele arborilor din domeniu public la adresa sus men+ionata, pentru prevenirea producerii de
pagube materiale prin desprinderea/prabu9irea de ramuri Tn alee/trotuar/carosabil :

1 ) luand Tn considerare calitatea institutiei dvs. de administrator at spajiilor verzi potrivit actelor
normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure9ti 9i Consiliul Local al Sectorului 1-6 9i
obligajiile ce va revin privind: protec jia 9i conservarea spajiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea
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compozijiei 9i a calitalii spajiilor verzi; elaborarea 9i aplicarea unui complex de masuri privind aducerea §i
menjinerea spa+iilor verzi Tn starea corespunzatoare funcjiilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr,
24/2007 privind reglementarea ?i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor;

2) tinand cont de faptul ca in perioada de vegetatie nu sunt recomandate aplicarea lucrarilor de
intrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excepjie fac arborii cu coronamente dezechilibrate prin
frangere ca urmare a condijiilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic pornit Tn vegetajie, in
perioada de vara 2020 (de vegetatie) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr.
3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure;ti (PMB)-Direcjia de Mediu, prin care
administratorilor legali ai spaliilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul
de a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor
afla+i pe spa;iile veai administrate, faa a fi necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de
specialitate, adresata Direcjiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza interventiile asupra vegetatiei
in mod planificat 9i organizat, in func+ie de necesitalile identificate de ace9tia 9i de cetajeni, asociajii de
proprietari, etc., astfel incat sa se asigure Tntretinerea corespunzatoare a vegetatiei cu menjinerea starii de
viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor prin realizarea unor interven Iii profesionale, cu echipamente 98 instrumente
de lucru adecvate materialului dendrologic gi tipului de intervenjie.

3) Totodata, in situajia in care lucrarile sus mentionate, nu vor putea fi aplicate Tn perioada 15
aprilie – 30 septembne 2020 administratorul legal al terenului are obligajia de a !ine cont de prevederile
aliniatului V– Gestionarea solicitarilor de Toaletare preluand, retinand, analizand, centralizand 9i prioritizand
solicitarile Tnregistrate Tn cadrul institujiei

Menjionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020. cu caracter general este valabila pentru perioada 15
– 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condijiilor stabilite in inscrisurile ,aprilie

acesteia
Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitatii adresei cu caracter general nr.

3045/15.04.2020 aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petentilor, care au ca
obiect solicitarea de intemenjii asupra materialului dendrologic aflat pe spajiite verzi domeniu public pe care
le dejineji in administrare 9i de a le solu+iona prin verificarea, evaluarea materialului dendrologic 9i luarea
unei decizii privind aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea lucrarilor de intretinere/formare sau regenerare
in func;ie de situajie 9i de perioadele de vegeta{ie specifice acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direcjia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti nu
va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru materialul dendrologic din spatiile verzi situate pe
dorneniul public al Municipiului Bucure9ti, avand in vedere faptul ca adresa cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 acopera gestionarea 9i organizarea lucrarilor de Tntrejinere a materialului dendrologic aflat
pe spajiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure9ti

in situa+ia in care, pe spajiile verzi aflate Tn administrarea institutiei dvs, constatati material
dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci saprofite
9i/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din adresa cu
caracter de aviz general (nr. 3045/1 5.04.2020) pentru lucrari de intrejinere a materialului dendrologic pentru
perioada de vegetatie, prin marcarea, in func! ie de situajie, a arborilor respectivi cu vopsea speciala de
culoare ro9ie daca sunt uscaji in proportie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde daca se afla in declin
biologic avansat, iar tnforrnajiile privtnd starea 9i dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora
in teren, etc., se vor centraliza 9i transmite catre DirecTia de Mediu Tnsojite de fotografii relevante - parafate, r
conform specificajiilor,

Menjionam faptul ca in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executa lucriri de defri9are a
arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor menTionate mai sus va rugam sa dispuneji analizarea, verificarea 9i luarea masurilor
ce se impun pentru solu+ionarea corespunzatoare a situatiei semnalate, in conformitate cu prevederile legale
in vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie
comunicate atat petentului, cat 9i serviciului de specialitate din cadrul Direcjiei de Mediu (conform
asteriscu lui din aliniatul II).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. in declin biologic avansat situat Tn B-duI Metalurgiei nr. 444-450
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1869098/6687/

i++ 2020 cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare ;i Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-1 8. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Id:
• Asocia+ia de proprietari bloc D4, Str. lzvorul Trotu§ului nr. 3, sector 4
- Direc ga Generala de Poli jie Locala gi Control a Mun Bucure§ti

B-duI Libertatii nr. 18, bl. 104, sector 5, E-mail:office@plmb.ro

(

Referitor la adresa dvs. nr. 44122/24.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1869098/05.08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6687/06.08.2020, prin care solicitati ca urmare a adresei
Direc+iei Generale de Poli jie Locala 9i Control a Mun Bucure9ti, emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra unui arbore situat pe spajtuI verde aferent blocului D4 din Str. lzvorul Trotu9ului nr. 3,
dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 14. 08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 98 H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spa+iul verde fala bloc scara 3 – lateral dreapta acces scara:

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 40cm, h 13m, uscat 40%, cu scorbura la inser{ia 9arpantelor 9i lipsa
partiala a cilindrutui central – risc de prabu9ire

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendroIogic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M,B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn declin biologic avizat
pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de
specie Tn spajiul verde aferent blocului D4, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna
anului 2020

La finaltzarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga Ib de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asociajia de proprietari are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

(

Defri§a

$ef Serviciu Avize gi Acorduri
Alexandru NICOLAE (''ly :
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc4ia de Mediu

Nr. 1871431/6890/
ZiJUG. 2020

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direclia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spalii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$:
- D-nuI
- Asociajia de proprietari bloc 4, sc. 2, Str. Niju Vasile nr. 46, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 49967/10.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr
1871431/1 1,08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6890/12.08.2020, prin care solicitaji ca urmare a cererii d-
lui ( emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore "1 ex. corcodus O
3C)cm, h 4m, cu scorbura la baza 9i cilindrul central putred, aflat in spatiul verde din fata blocului 4, sc. 2" din
str. Niju Vasile nr. 46, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 19.08.2020, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea $i administrarea spajiilor verzi din intravilanul locatitalilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor
verzl de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridacinilor :
Spa+iul verde fa@ bloc scara 2 (lateral stanga acces scara):

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 35m, h 6m, Tnclinat Ia 25' spre bloc, cu scorbura Ia h 0,6m pe
trunchi pe o TIIal;ime de 0,5m 98 cilindrul central putred – risc de dezradacinare 9i prabu9ire a arborelui Tn
strada

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tartar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunuritor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciutui adus mediului, in compensarea arborelui in declin biologic avizat
pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pamant, cu circumferin;a trunchiului de 20-28 cm 9i Tnal jime corespunzatoare diametrului Tn funGIie de
specle Tn spajtuI verde aferent blocului 4, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H,C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obtiga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ,

Asocia;ia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa it afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. in declin biologic avansat

(

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1871426/6892/

WI; 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiin ia : D-nuI
E-mail .

Referitor la adresa dvs. nr. 44148/07.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1871426/11.08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6892/12.08.2020, prin care solicitati emiterea
avizului de specialitate pentru intewen jia asupra unui arbore „1 ex. brad a 30cm, h 18m, uscat 100%,
aflat Tn alveota din parcarea de re9edinta din spatele blocului 03, din B-duI Atexandru Obregia nr. 33,
sector 4, ca urmare a petijiei d-tui ' , dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de
19.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi
din Intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protec jie a spajiilor verb de pe terltoriul Municipiului Bucure§ti, avizim:
Defri9are cu extragerea radacinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei:
Alveoli parcare spate bloc Q3 (intre locurile 2-3) din B-duI Al Obregia nr. 33:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) a 45cm, h 8m, lipsit de coronament, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din
Jur

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor ei a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinta trunchiului de 20-28 cm §i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn
alveola din spatele blocului 03, ramasa libera dupa extragerea radacinilor, in perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sanctiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 1 ex. uscat 100%

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1871422/6893/

Bd bbq. 2020 cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ :
- D-na _.,

- Asocia+ia de proprietari bl. 94, str. Plugarilor nr. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 45238/07.08.2020, Tnregistrata ta Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1871422/11.08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6893/12.08.2020, prin care solicitaji emiterea avizului de
specialitate pentru intervenjia asupra unui arbore uscat 100% .,plop, situat pe spa{iul verde din lateralul scarii
A a imobilului" din str. Plugarilor nr. 1, sector 4, ca urmare a petittei d-nei dupa
verificarea efectuata pe teren Tn data de 19.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radicinilor:
Spaliul verde lateral stanga bloc 94, sc. B din str. Plugarilor nr. 1 :

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) a 50cm. h 14m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor necesare ptantarii de material dendrologic tanar, prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujtei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizutui, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr,
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm ;i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn spajiul verde aferent
blocului 94, in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Medtu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ,

D-na 1 are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
bloculut sau Tntr-un toc vizibil, pentru Tn§tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex, uscat 100%

(

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1867982/6618/ 03 SEP 2020

cAT RE.
INDUSTRIA BUMBACULUI

D-na J

D-na -mail : /
;

(Splaiul Unirii nr, 160, Corp C, sector 4)

Referitor la adresa dvs. transmisa prin e-mail, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1867982/04.08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6618/05.08.2020, prin care solicitaji emiterea
avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore uscat situat in Splaiul Unirii nr. 160, corp
C3, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren din data de 13.08.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile
9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jte a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridicinilor :
Spajiul verde – platbanda fa@ corp C3, Splaiul Unirii nr. 160:

- 1 ex. Prunus sp. (ulm) a cca.30m, h cca.6m, uscat 100%
Lucrarea de defri§are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
administratorului legal al terenului pe care se afla arborele, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferin+a trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn
spajiul verde – platbanda din faTa Corpului C din Splaiul Unirii nr. 160, sector 4, conform
Angajamentului de plantare nr. 1867982/6618/A/26.08.2020 in perioada optima din toamna anului
2020

(

(

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 dIn acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri9are – 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1871445/6886/ mmm

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc fia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Ii :
• D-nuI , str.
• Asociaiia oe proprietari bloc 14, sir. Lunca Barze§ti nr. 6, sector +

#

(

Referitor la adresa dvs. nr. 47263/10.08.2020, inregistrata la Prirnaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1871445/1 1 .08.2020 $i la Directia de Mediu cu nr. 6886/12.08.2020, prin care solicitaji ca urmare a cererii d-
lui F emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore (plop) aflat Tn
decl,n Dloiogic, situat pe spatiul verde din faTa scarii 1a,blocului 14 din str. Lunca Barze9ti nr. 6, sector 4,
dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 19.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor. cu modificarile 9i completarile
ulterioare §i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spatiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radicinilor :
Spajiul verde fa@ bloc scara 1 :

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 50m, h 16m, lipsit de scoarla pe trunchi, cu cilindrul
central putrezit pe o inaltime a trunchiului de 0,9m – risc de prabu9ire

Lucrarea de defri9are avizata, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tartar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn declin biologic avizat
pentru defri9are. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pamant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28 cm 9i inattime corespunzatoare diametrului in func jie de
specie Tn spajiul verde aferent blocului 14, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna
anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga lia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B.. in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi;eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. in declin biologic avansat

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

03' SEP 2020Nr. 1871440/6889/

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare 9i Control Spajii Verzi

B-duI MetaluQiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Ii :
Domnul I
E-mail : _

(

Referitor la adresa dvs. nr. 48991/10.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1871440/11.08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 6889/12.08.2020, pnn care solicitaji ca urrnare a
cererii d-lui , emiterea avizului de specialitate pentru intewen jia asupra unui arbore uscat
situat Tn zona parcarii de re9edinta din faja blocului 12, sc. 2, din §os. Giurgiului nr. 118, sector 4, dupa
verificarea efectuata pe teren Tn data de 21.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri§are cu extragerea ridacinilor :
Spatiul verde - platbandi in aliniament stradal :

- 1 ex. Acer sp. (artar) a 40m, h 9m, lipsit de coronament, uscat 100%
Lucrarea de defrisare avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenirnente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operagunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligatia plantaril unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
ctrcumferinta trunchiului de 20-28 cm §i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn
platbanda din faja blocului nr. 12/aliniament stradal, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima
din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are - 1 ex. uscat 100%

(
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'LESCU

get Serviciu Avize qi Acordun
Alexandru NICOLAE n 1 / \'W

Red: TB/6 ex ./27.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe SIte-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1871430/6891/ 03. SEP 2WO

cA TR E,
Primaria Sectorului 4

Direc lia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare gi Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ :
Asocia ga de proprietari bloc 54, sc. 2, Str. Spini9 nr. 13, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 52389/10.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti
cu nr. 1871430/1 1.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6891/12.08.2020, prin care solicitaji ca urmare
a verificarilor efectuate de catre inspectorii institujiei dvs. emiterea avizului de specialitate pentru
inten/enjia asupra unui arbore uscat situat pe spa+iul verde aferent blocului 54, sc. 2 din str. Spini9 nr.
13, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 19.08.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor veni din intravllanul localitalilor, cu modificarile
9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spatiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri§are cu extragerea ridicinilor :
Spa+iul verde fa@ bloc scara 2 – lateral dreapta spre parcarea auto:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a cca. 35m, h 9m, uscat 100%, situat la limita cu parcarea auto
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, iuandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborielul uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia plantarti unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn functie de specie Tn
spajtuI verde aferent blocului 54, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act norrnativ.

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la
avizlerul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri9are – 1 ex. uscat 100%

(

(

V ADJUNCT,
'SCU

$ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAQI /1 :

intocmit: Exp. Tudora BUILA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1872555/7043 (1863156/6105)/

cA TRE
• administrator camin studentesc

Universitatea „Spiru Haret"
D-nuI

E-mail :

Referitor la adresa dvs. transmisi prin e-mail, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti
cu nr. 1863156/16.07.2020 la Directia de Mediu cu nr. 6105/17.07.2020, completata cu
documenta Pa Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1872555/17.08.2020 9i la
Direc jia de Mediu cu nr. 7043/18.08.2020 prin care solicitaji emiterea avizului de specialitate de
intervenjie asupra arborilor situati „pe terenul aferent caminului studentesc C3 situat in sectorul 4,
Aleea Moldovita nr. 10, pentru evitarea posibilelor accidente din cauza unor fenomene
meteorologice accentuate", dupa verificarea efectuata pe teren in data de 24.07.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajlilor verzi din
intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Toaletare:
Spajiul verde fa$ cladire/cdmin studen+esc ei lateral dreapta:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea echilibrarii, a
inlaturarii riscului de desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la conditii meteo nefavorabile 9i
eliminarea ramurilor uscate la

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 45cm, h 19m, inclinat la 15'spre alee, situat la
cca. 0,5m de alee (lateral dreapta, ultimul ex. spre spate bloc)

Eliminarea ramurilor uscate/frante si reducerea cu 1/3 din volumul coronamentetor de mari
diemnsiuni, Tn vederea diminuarii masei vegetative pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite in timpul fenomenelor meteorologice nefavorabile (vant, furtuni, zapezi) avand Tn
vedere varsta inaintata, esenta slaba a lemnului speciei 9i Tnaltimea considerabila Ia:

- 7 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 80-90cm, h 20-22m
Eliminarea ramurilor uscate/frante si reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari

dimensiuni, in vederea diminuarii masei vegetative pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite Tn timpul fenomenelor meteorologice nefavorabile cu aplicarea lucrarilor de
echilibrare Ia :

- 7 ex. Acer sp. (artar) a 35-45cm, h 13-15m – prezinta pericol de desprindere/rupere 9i
prabu9ire a ramurilor peste autoturismele din parcarea auto amenajata

Reducerea cu 1m din lungimea ramurilor orientate spre cladire cu aplicarea lucrarilor de
echilibrare si eliminarea ramurilor uscate din coronament Ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 20cm, h 5m
Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in
perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepjia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se afla arborii -
Primaria sectorului 4, cu marcarea corespunzatoare a zonei de execu jie a lucrarilor,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene 9i a autoturismelor din
parcarea auto.

(

(
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Precizam ca proprietarul sau administratorul legal at terenului este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor gI a persoanelor Tn zona de execu+ie a
lucrarilor, respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 17 ex.

r

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru Nld;OLAE

%’

(

31. AU a 2020

intocmit: Exp. Tudora BUILA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1872620/7044/ m
cAT RE,

D-na
E-mail: c

Spre §tiinta .
D-nuI I

(Str. Gladiolelor nr. IS sector 4)

Referitor la adresa dvs. transmisa prin e-mail. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1872620/17.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 7044/18.08.2020, prin care solicita Ti emiterea avizului de
specialitate pentru interven jia asupra a 3 ex. arbori ,.dintre care unul este rupt 9i sta sprijinit pe un alt copac
riscand sa se ruDi " situaji in curtea imobilului din str. Gladiolelor nr. 15, sector 4, aflat Tn proprietatea d-lui

9i al ( ' ;a. conform Contractului de vanzare-
cumparare autentificat sub llr. , aupa verificarea efectuata pe teren, in data de 21.08.2020,
in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pr}vind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localltalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie
a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Toaletare :
Curte imobil str. Gladiolelor nr.

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, in vederea echilibrarii, a inlaturarii riscului de
desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor in carosabil la condi Iii meteo nefavorabile, avand Tn vedere
gradul de Tnclinare, Tnaltimea considerabila 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 1 ex. Robinia sp.(salcam) a 50cm, h 13m, inclinat la 30' spre carosabil (in prezent se sprijina pe
un alt arbore)

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, in vederea Tnlaturarii riscului de desprindere frangere
9i prabu9ire a ramurilor la condijit meteo nefavorabile, avand Tn vedere varsta inaintata, esenja slaba a
lemnului speciei, Tnaljtmea considerabila cu aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate
la

- 1 ex. Robinia sp.(salcam) a 35-40cm, h 12m, bitulpinal, cu un unghi de deschidere Tntre tulpini de
cca. 35' - risc de desprindere al acestora 9i prabu9ire Tn carosabil

Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepUa eliminarii
ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a anului), prin grija proprietarului
legal al terenului pe care se afla arborii, cu marcarea corespunzatoare a zonei de execujie a lucrarilor,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene 9i a autoturismelor de pe carosabil

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor,
siguranja bunurilor 98 a persoanelor Tn zona de execu;ie a lucrarilor, respectarea prevederilor avizului 9i a
tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

(

(

Toaletare - 2 ex @
DIRE MR

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NIC:OLAErI I ,-%;

i„tocmtt, E,p. TudJr/ BUILA

rbc;@ a
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1874173/7177/ 3. SEP 2020

cAT RE,
DwnuI bn

Spre §tiinta :
D-nuI ;
E-maII :

Referitor la adresa dvs. transmisa pe e-mail de catre d-nuI - - i, Tnregistrata la
Primaria Municiplului Bucure9ti cu nr. 1874173/20.08.2020 9i la Dlrec IIa ae Mediu cu nr.
7177/24.08.2020, prin care solicita{i emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra a doi
arbori cu ramuri frante Tn coronament, situaji in curtea imobilului proprietate din Calea §erban voda nr.
21 , sector 4 (conform documentajiet transmise), dupa verificarea efectuata pe teren, in data de
28.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi
din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Toaletare:
Curte imobil nr. '. din Calea §erban voda;

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, 'in vederea eliminarii riscului
de producere a accidentelor prin desprindere, frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo
nefavorabile cu aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea ramurilor frante, uscate Ia:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) a 50-55cm, h cca 16m, cu ramuri fisurate 9i frante in coronamente –
pericol de prabu9ire Tn carosabil

Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, 'in
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul bic)logic al
acestora (cu excepjia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada
a anului), prin grija proprietarului legal al terenului pe care se afla arborii, cu marcarea corespunzatoare
a zonei de execu jie a lucrarilor, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor 9i a deteriorarii construcjiilor din jur.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lu(,rarilor1 siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, respectarea prevederilor avizului §i
a tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

(

(

DIREC_TOR EXECUTIV ADJUNCT,

\Ia L)
b

Xiw+= = : + 1 /
Sef Serviciu Avize si Acorduri

Alexandru NIbOLAE

M
\UILATntocmit=

pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI
BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1874644/7234 ; 1874531/7178/ f5nm

cAT RE,
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd.Regina Elisabeta nr. 16, sector 3

Spre §tiin$: D-na
E-mail .

ector 4

Urmare a adresele d-nei ,, Tnregistrate la Primaria Municipiului
Bucure9H cu nr. 1874644/24.08.2020;1874531/20.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr.
7234/25.08.2020; 7178/24.08.2020, prin care solicita emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra unui arbore (nuc) situat Tn curtea imobilului din str. Muzelor nr. 11, sector 4, dupa
verificarea efectuata pe teren, in data de 28.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Toaletare :
Curte imobil nr. din str. Muzelor (lateral dreapta acces curte spre nr. ) :

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea eliminarii
riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frangere 9i prabu;ire a ramurilor la condi iii
meteo nefavorabile cu aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate, la

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) a 40m, h cca 14m, situat lateral dreapta acces imobil nr. , la cca
2,5-3m de spatele imobilului nr. 13, cu ramuri dezvoltate pe acoperi9ul acestuia

Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excep jia eliminarii ramurilor uscate 9i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice
perioada a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se afla
arborii, cu marcarea corespunzatoare a zonei de execu jie a lucrarilor, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor 9i a deteriorarii
construcjiilor din jur.

Precizam ca proprietarul sau administratorul legal al terenului este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor,
respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execujie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se
sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii 9i este valabil insojit de
punctul de vedere al Ministerului Culturii referitor la prevederile Legii nr. 422/2011 privind protejarea
monumentelor istorice, avand Tn vedere ca adresa sus menjionata se afla Tn Zona protejata nr.87 -
tesut istoric difuz zona Principatele Unite, subzona L1 b

Toaletare – 1 ex.

(

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri q

~'*’“"""""=%f
Tntocmit: Exp. Tudora BUILA

Red : TB/4 ex./31.08 2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http //www pmb ro/lnstltutll/pnmarla/dlrectll/dlroctla medlu/avlzo arborl in cpnsultare/avlze arborl in consultare php , po data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5. Bucure9ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro





V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direcjia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. I, sector 4

( Referitor la adresa dvs. nr. 52341/07.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1871449/11.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6885/12.08.2020, prin
care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra a 15 ex. arbori
uscati Tn proportie de 100%, inventariati pe teren de catre inspectorii din cadrul institujiei
dvs., arbori mentionaji in tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protec jie a
spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam defri9area celor 15 exemplare
arbori ce fac obiectul prezentei cereri, situaji in 14 locajii de pe raza sectorului 4.

- lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite 9i crearea condijiilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin
grija administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea constructiilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil, mobilierului
urban situat Tn locurile de recreere din vecinatate, a retelelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, 'in
compensarea arborilor avizati pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, administratorul
legal al terenului pe care se afli arborii are obliga jia plantirii a 15 ex. arbori tineri cu
balot de pamant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28cm ei iniltime
corespunzitoare diametrului in func jie de specie (raport de plantare de 1:1 pentru
cele 15 ex. uscate 100'7,) in locajiile unde se executa defri9arile (spajii verzi aferente
blocurilor unde se efectueaza defri9arile, alveole plantatii de aliniament, alveole parcare,
in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveti obliga+ia de a anun ja Direc+ia de Mediu din cadrul P.M.B. cu mentionarea
locatiilor unde s-au efectuat plantarile, in vederea verificarii Tn teren a plantarilor Tn
compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4, lit. e din acela9i act
normativ

(
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Menjionam ci vi revin urmatoarele obligajii :
- informarea cetatenilor cu privire la arborii avizati pentru defri9are, prin publicarea

acestor informatii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spajiilor
verzi, fie pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in functie de posibilitatile
informatice si de decizia fiecarei institutii:

- informarea cetajenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
tinandu-se cont de zona de actiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informatii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in functie de posibilitatile
informatice si de decizia fiecarei institutii

- menjinerea alveolelor din aliniamentele stradale, parcarile auto, cu respectarea
HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul
plantajiilor de aliniament;

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise §i realitatea din teren, va fi considerata
intewen jie asupra arborilor fari aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sancjionat potrivit prevederilor art. 2, ,
lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe '
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 5 ex. uscate 100%

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 187161 1/6964/ m2
cA T R E.

Primaria Sectorului 4
Direc jia Gospodarire Locala

Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiinti :
D-nut
E-mail.

Referttor ta adresa d-lui ' transmisa prin e-mail, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti
cu nr. 1871611/12.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6964/13.08.2020 prin care solicita emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore „cu o scorbura mare in zona trunchiului" situat Tn stanga portii de acces Tn incinta
locului de joaca pentru copii (intrare dinspre blocul E21 din Aleea Dorohoi nr. 1, sector 4), dupa verificarea
efectuata pe teren, in data de 19.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare, HCGMB
nr.114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 9i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,
avizam
Arbori situaji in alveole in incinta locului de joaca-.
Defri9are cu extragerea radacinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolelor:

- 1 ex. Acer sp. (artar) a 50cm, h 13m,Tnclinat la 15-20', cu scorbura deschisa la baza trunchiului pe o
TIIaljime de cca 0,5m - prezinta cilindrul central putred 9i partial lipsa (dreapta acces Ioc de joaca dinspre bl E21 ;

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 40cm, h 13m, cu scorbura deschisa pe trunchi pe o TIIal;ime de cca 0,8m -
prezinta cilindrul central pa4ial lipsa (stanga acces Ioc de joaca dinspre bt E21 ;

- 1 ex. Salix sp. (satcie) a 70cm, h 16m, uscat 90%, lipsit de coronament Tn urma frangerii acestuia
(latura spre str. Covasna)

- 1 ex. Acer sp. (aRar) a 70cm, h 16m, cu scorbura la baza trunchiului pe o TrIaljime de cca 0,6m
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari nedorite

9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grtja Primariei Sectorului 4, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor Tn declin biologic 9i/sau uscati
aviza li pentru defri$are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 19 ex. arbori tineri cu balot de
pamant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie
astfel: 4 ex. in alveolele din incinta locului de joaca de la adresa sus mentionata 9i 15 ex. pe spajtile verzi aferente
blocurilor din vecinatatea locului de joaca de la adresa sus menjionata in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. cu menjionarea exacta a locajiilor unde au fost efectuate
plantarile in compensare: str., nr po9tal, nr. bloc, (fata sau spate bloc), in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar
se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

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

Defri9are – 4 ex.(3ex. in declin biologic avansat + 1 ex. uscat 90%)

(

(

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri
Alexandru NICOLAE

%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 7557/

cAT RE,
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd.Regina Elisabeta nr. 16, sector 3

Spre §tiinji: D-na
E-mail:

sector 4

Referitor la adresa d-nei , Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti - Direc jia de
Mediu cu nr. 7557/07.09.2020, prin care solicita emiterea avizului de specialitate pentru 2 ex, arbori situa Ii in
curtea irnobilului din str. Justitiei nr. , sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 09.09.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalitor,
cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extraaerea radacinilor:
CuRe imobil nr. din str. Justijiei:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 45cm, h 12m, uscat 100%
- 1 ex. Morus sp. (dud) a 10C)cm, h 13m, cu Tntreg coronamentul Tnclinat la 25' spre imobilul de la nr -

prezinta scorbura deschisa „in oglinda" Ia h 1,5m pe trunchi cu lipsa totala a cilindrului central pe anumite porlluni
9i par{ial cu sistemul radicular la suprafaja solului in partea opusa Tnclinarii – risc iminent de prabu9ire determinat
9i de masa vegetativa mare

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua Tn regim de urgen+a, pentru evitarea producerii de
evenirnente cu urmari nedorite 9i crearea condijiiior necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
administratorului/proprietarului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor,
privind: respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor
usca Ti 9i in declin biologic avansat avizaji pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia
plantarii a 7ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i inal jime
corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie pe unul din terenurile aflate Tn administrarea AFI, in perioada
optirna din toamna anului 2020 - primavara anului 2021, avand Tn vedere ca suprafata de teren de la adresa sus
menjionata nu permite plantarea de arbori cu respectarea distantet reglementare fala de cladiri 9i rejele

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren cu menjionarea
adreselelor po9tale unde au fost efectuate plantarile. Pentru nerespectarea obliga+iilor de plantare, se vor aplica
sancjiuni conf. art. 4 din din HCGMB nr. 304/2009

Avand Tn vedere ca imobilul din str. Justijiet este situat Tn Zona protejata nr. 86 – +esut istoric difuz,
zona Antim cu grad de protec;ie ridicat, prezentul aviz este valabil Tnso iit de punctul de vedere al Ministerului
Culturii referitor la prevederile Legii nr. 422/2011 privind protejarea monumentelor istorice, daca este cazul

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri;are – 1 ex. in declin biologic avansat + 1 ex. uscat 100%

(

J
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§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1873241/7104/
16 SEP N20

cAT RE,
INDUSTRIAL ENERGY S.A.

D-nuI Oneci Rdzvan - reprezentant
Sos. Berceni nr. 104. sector 4

E-mail: energie@industrialenergy.ro

Referitor la adresa dvs. transmisa pe e-mail, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1873241/18.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 7104/19.08.2020, prin care solicita li emiterea
avizului de specialitate pentru interven jia asupra arborilor situaji in „curtea societa;ii Industrial Energy
S.A. – Sta+ia Electrica Berceni din §os. Berceni nr. 104, sector 4 – platforma industriala IMGB", dupa
verificarea efectuata pe teren, in data de 21.08.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalitor, cu modificarile $i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec Ie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizim:
Toaletare :
Spajiul verde fa$ cladire Stajia Berceni SRA 1 :

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea Tnlaturarii riscului
de desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurtlor la condi Iii meteo nefavorabile, avand Tn vedere varsta
Tnaintatd, esen+a slaba a lemnului speciei (la ex-le plop), Tnaljimea considerabila cu aplicarea lucrarilor
de echilibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 2 ex. Populus alba (plop alb) a 50-60cm, h 22m
- 3 ex. Acer sp. (artar) a 35-80cm, h 13-19m, (1 ex. cu h 13m Tnclinat la 15-20' spre alee acces)
- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 30cm, h 12m, Tnclinat la 20' spre parcarea exterioara
- 1 ex. Morus sp. (dud) a 50cm, h 13m, Tnclinat la 20' spre carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea Tnlaturarii riscului

de desprindere frangere 9i prabu§ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile, avand Tn vedere varsta
Tnaintata, esen ja slaba a lemnului speciei, Tnaljimea considerabila cu aplicarea lucrarilor de echilibrare
9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 17 ex. Acer sp. (arjar) a 35-50cm, h 11-15m, (3ex. dezechilibrate spre alee, 1 ex. Tnclinat la
15' spre cladire 9i unele ex-re sunt situate in alveole parcare din incinta)

- lex.Robinia sp. (salcam) a 3C)cm, h 12m Tnclinat Ia 20- spre parcarea exterioara/carosabil
- 2 ex. Tilia sp. (tei) a 45-50cm, h 14-15m (1 ex. dezechilibrat spre carosabil)
- 4 ex. Juglans sp. (nuc) a 40-60cm, h 13-14m Tnclinate la 15' spre alee acces/calea

ferata/parcarea auto
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 60cm, h 19m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor orientate spre calea ferata, in vederea a

eliminarii riscutui de desprindere, frangere ei prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile cu
aplicarea lucrarilor de echiloibrare 9i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 2 ex. Morus sp. (dud) a 20-25cm, h 8m
- 1 ex. Prunus avium (cire9) a 30cm, h 9m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 30cm, h 8m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea lucrarilor de echilibrare a coronamentelor Ia :
- 1 ex. Betula (mesteacan) a 45cm, h 13m
- 3 ex. Abies sp. (brad) a 20-40cm, h 13-14m

Spajiul verde fa$ Romenergo SA – corp stage SRA 1 :
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni. in vederea Tnlaturarii riscului

de desprindere frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile, avand Tn vedere varsta

(

(
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Tnaintata, esen ja slaba a lemnului speciei, Tnaljimea considerabila cu aplicarea lucrarilor de echilibrare
§i eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 90-10C)cm, h 16-18m
Spajiul verde fa$ SRA 2:

Reducerea cu 1/2 a Tnaltimii coronamentelor, in vederea Tnlaturarii riscului de desprindere
frangere §i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile, avand Tn vedere varsta Tnaintata,
esenja slaba a lemnului speciei, Tnal{imea considerabila cu aplicarea lucrarilor de echilibrare 9i
eliminarea ramurilor uscate Ia :

- 15 ex. Populuspyramidalis (plop piramidal) a 45-50cm, h 23-25m
Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor veai de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in
perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excep jia eliminarii ramurilor uscate §i frante, lucrare ce se poate executa Tn orice perioada a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal at terenului pe care se afla arborii, cu
marcarea corespunzatoare a zonei de execu jie a lucririlor, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor
din jur, a rejelelor aeriene, aparatelor de joaca 9i a autoturismelor din parcarea auto.

Precizam ca proprietarul sau administratorul legal al terenului este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, siguranta bunurilor ei a persoanelor in zona de execu jie a lucrarilor,
respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de execujie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se
sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Avand in veJerb ca 1a verificarea efectuata pe teren au fost identificaji arbori care necesita f
urgent defri9are datorita pericolului pe care iI reprezinta, va facem cunoscut ca pentru eliberarea
avizului de defri9are al celor 3ex. arbori aparjinand specie Populus var. pyramidalis (plop piramidal) eJ
40-6C)cm, h 10-25m (1 ex. uscat 100% 9i 2 ex. aflate Tn avansat declin biologic cu scorburi deschise 9i
lipsa cilindrului central) situate pe spajiul verde din faIa SRA 2, este necesar sa delega{i o persoana
care sa se prezinte la Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul Tn B-duI Regina Elisabeta nr. 47,
mansarda, (aripa Anghel Saligny), sector 5, marjea intre orele 9-13, pentru a semna un Angajament de
plantare.Persoana desemnata se va prezenta la Direcjia de Mediu cu o delega+ie semnata de catre
directorul societatii 9i o copie dupa actul de identitate.

Men{ionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui
in pericol de prabu9ire, ce urmeaza sa fie avizat pentru defri9are, ave$ obliga jia plantarii a 13 ex. arbori
tineri cu balot de pamant cu circumferinja trunchiului de 20-28cm ei TIIal jime corespunzatoare
diametrului Tn funGlie de specie (raport de plantare 6 :1 pentru arborii viabili afla+i in declin biologic 9i de
1 :1 pentru arborele uscat) in perioada optima din toamna anului 2020 sau primavara anului 2021 pe
terenul detinut de institutia dvs. din Sos Berceni nr. 104, sector 4

Dupa semnarea angajamentului de plantare Directia de mediu va emite avizul de specialitate Tn
cel mai scurt Hmp, !inand cont de pericolul reprezentat de ace9ti arbori.

Pentru rela Iii suplimentare va rugam sa va adresaji la nr. de telefon, 021/3055500, int. 4153
Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul Tn B-duI Regina Elisabeta nr. 47, mansarda, (aripa
Anghel Saligny), sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare – 57 ex.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1874934/7236/ in
cA TRE

Doamna
Str. f

E-mail
' t

Referitor la adresa dvs.transmisa prin e-mail, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1874937/24.08.2020 §i la Direcjia de Mediu cu nr. 7236/25.08.2020, prin care solicitati
emiterea avizului de defri9are pentru un arbore – brad uscat, situat Tn curtea imobilului din str.
Facliei nr.24 sector 4, pe terenul proprietate privata conform Certificatului de mo9tenitor nr I
din '- ’- -- 5, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 28.08.2020 Pi

semnarea/transmiterea Angajamentului de plantareTn compensare Tn data de 02.09.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protectie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Curte imobil din str. Ficliei nr.
Defri9are cu extragerea ridacinilor:

- 1 ex. Abies sp. (brad) a 3C)cm, h 12m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite prin grija proprietarului terenului pe care se afla arborele, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a
detertorarii construcjiilor din jur qi a rejelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranta bunurilor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in Gaz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de
pamant, cu circumferin}a trunchiului de 20cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de
specie pe proprietatea de la adresa sus men+ionata, in perioada optima din toamna anului 2020-
primivara anului 2021, conform Angajamentului de plantare nr. 1874934/7236/A/02.09.2020 in
curtea imobilului de la adresa sus mentionata

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn
teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are - lex* artlore uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N1 mi
cAT RE,

Primaria Sectorului 4
Direc jia Gospodarire Locala

Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 55124/19.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1875518/25.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 7289/26.08.2020, pNn care solicitati ca urmare a verificarii
efectuate pe teren de catre inspectorii institujtei dvs. ,.emiterea avizului de specialitate pentru 1 ex. plop O
50cm, h 12m, Tnclinat 9i Tn satre de degradare a radacinii (scorbura la baza) aflat Tn incinta locului de joaca
din spatele blocului D13, str. Atiorului nr. 2" sector 4, conform fot anexat, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind regtementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul locatitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C,G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protectie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Incinta Ioc de joaca din spate bloc D13, str. Aliorului nr. 2 :

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 50m, h 12m, Tnclinat la 30-35' spre incinta locului de
joaca – risc de dezradacinare Tn partea opusa Tnclinarii

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua in regim de urgenji, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin
grija Primariei Sectorulut 4. evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operatiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr,
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn declin biologic avizat
pentru defri9are. conform H.C,G.M.B. nr. 304/2009. aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i inaltime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de
specie astfel : 1 ex. in incinta locului de joaca 9i alte 5 ex. in spa+iile verzi aferente blocurilor din vecinatate de
la adresa sus menjionata Tn perioada optima dIn toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de ptantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Medtu din cadrul P.M.B. mentionand locatiile exacte unde au fost efectuate
plantarile Tn compensare, in vederea verificarii Tn teren. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din
acela§i act norrnativ,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. in declin biologic avansat
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Administrarea Domeniului Public
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 55122/19.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1875534/25.08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 7282/26.08.2020, prin care solicitati ca urmare a cererii d-
lui , emiterea avizului de specialitate pentru intervenjia asupra unui arbore uscat, situat "in
alveola din trotuarul situat Tn lateralul complexului rezidential Kristal Residence, str. Drumul Jilavei nr. 72",
sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren in data de 09.09.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul
plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor 9i obligativitatea mentinerii alveolei:
Alveoli aliniament stradal:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 45cm, h 13m, uscat 100%, situat Tn alveola aliniament
stradal Tn faja complexutui rezidenjial KristaI Residence

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar. prin grija administratorului
legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor ;i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sanctiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obtiga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant. cu circumferin+a
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIallime corespunzatoare diametrului in funcjie de specie Tn alveola ramasa libera
dupa extragerea radacinilor, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. Pentru
nerespectarea obligajiilor de plantare, se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din din HCGMB nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri;are – 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1875528/7285/ m
cAT RE,

Primaria Sectorului 4
Direc jia Administrarea Domeniului Public

Serviciul Monitorizare gi Control Spa Iii Veni
B-duI Mletalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiin Ii : Asocia+ia de proprietari bloc 29, str. Cercetatorilor nr. 6, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 51792/19.08.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr,
1875528/25.08.2020 si la Direc jia de Mediu cu nr. 7285/26.08.2020, prin care solicitaji ca urmare a sesizarii
d-nel I – administrator al Asocia+iet de proprietari bl. 29 din str. Cercetatorilor nr. 6, sector
4, erniterea avizului de specialitate pentru intewen jia asupra unui arbore uscat (a4ar) situat pe spa+iul verde
aferent blocului 29 de la adresa sus menjionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 09.09.2020,
in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile $i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie
a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spa+luI verde lateral dreapta bloc scara 2:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 30cm, h 14m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata. se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea conditiilor necesare plantarii de material dendrologlc tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lernnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujtei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 98 a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 dIn Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantaril unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm §i TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn spajiul verde aferent
blocului 29, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligatia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. Pentru
nerespectarea obliga+iilor de plantare, se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din din HCGMB nr. 304/2009

Asocia;ia de proprietari are obliga jia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1875527/7286/

lb SEP 2M

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Administrarea Domeniului Public
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiin B : Asociajia de proprietari bloc A 22, Aleea Some§ul Mare nr. 6, sector 4
E-mail.

(

Referitor la adresa dvs. nr. 51143/19.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1875527/25.08.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 7286/26.08.2020, prin care solicitati ca urmare a
sesizarii d-nei I – pre9edinte al Asociajiei de proprietari bl. A22 din Aleea Some9ul Mare nr.
6, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore uscat (arjar) situat pe
spa guI verde aferent blocului A 22 de la adresa sus mentionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn
data de 09.09.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarite ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr,
304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radicinilor :
Spa guI verde fa$ bloc:

- 1 ex. Acer sp. (artar) a 35cm, h 9m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tartar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
tucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor §i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, Tn caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferin}a trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn
spatiul verde aferent blocului A22, de la adresa sus menjionata in perioada optima din toamna anului
2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. Pentru
nerespectarea obligajiilor de plantare, se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din din HCGMB nr. 304/2009

Asocia+ia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi§eze, in copie, la
avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1877759/7468/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Administra jia Domeniului Public
Sewiciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji :
Asocia jia de proprietari bloc 4, Str. Meline§ti nr. 15, sector 4, E-mail: contact@blocexpertadmin

Referitor la adresa dvs. nr. 53853/26.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1877759/01.09.2020 si la Direc jia de Mediu cu nr. 7468/02.09.2020, prin care solicita li ca urmare a
cererii d-lui - administrator al Asociatiei de proprietari bl. 4 din str. Meline9ti nr. 15,
sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore uscat situat „in parcajul
de re9edin Ia din lateralul blocului 4" de la loca+ia sus menjionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn
data de 09.09.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare, HCGMB nr.114/2011
privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr,
304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Arbore in alveoli parcare lateral bloc:

- 1 ex. Acer sp. (artar) a 30cm, h cca. 10m, uscat 100%, cu scorbura la baza trunchiului
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijitlor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborielui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferin}a trunchiului de 20-28 cm 91 TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn
alveola ramasa libera dupa extragerea radacinilor, de la adresa sus menjionata, in perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn
teren. Pentru nerespectarea obligatiilor de plantare in compensare, se vor aplica sanctiuni conform
Art. 4 din HCGMB nr. 304/2009

Asociajia de proprietari are obligajia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri$are – 1 ex. uscat 100%

(

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

17. SEP 2020
Nr. 1877763/7470/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodarire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $tiinji : Asocia fia de proprietari bloc A1, Aleea Re§i{a D nr. 8, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 52799/26.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1877763/01.09.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 7470/02.09.2020, prin care solicitati ca urrnare a cererii
Asociatiei de proprietari bloc A1 din Aleea Re9ija D nr. 8, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra unui arbore situat Tn spajtut verde din fata bl. A1, Tntre scara 1 9i 2, de la adresa sus
men+ionata, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 09,09.2020, in conforrnitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure eu, avizim:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spajiul verde fag bloc Tntre scara I qi 2:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20wl h 6m, Tnclinat din coronament la 45'cu cilindrul central afectat la
h 1m pe trunchi – risc de frangere gi prabu9ire Tn parcarea auto/autoturismele din parcarea auto

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr.
304/2009,

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui Tn declin bioIogic 98 pericol
de prabu9ire, avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveji obliga jia plantarii a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i Tnaltime corespunzatoare diametrului Tn
funcjie de specie pe spajiul verde aferent blocutui A1, de la adresa sus menjionata in perioada optima din
toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. Pentru
nerespectarea obligajiilor de plantare, se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din din HCGMB nr. 304/2009.

Asociajia de proprietari are obliga jia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiin{area tuturor locatarilor,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. in declin biologic avansat/pericol de prabu9ire

(

(

$ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

pda,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

21. SEr 2020

Nr. 1875531/7284/

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospoddrire Locali
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji: Asociajia de proprietari bl. 22, str. Voila nr. 2, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 52129/19.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1875531/25.08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 7284/26.08.2020, prin care solicitaji ca urmare a cererii
Asociajtei de proprietart bl. 22 din str. Voila nr. 2, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia
asupra unui arbore .,lex. plop a 60m, h 15m, aflat Tn spajiul verde din spatele bl.22, scara 3" de la adresa
sus menjionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 11.09.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C,G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spajiul verde spate bloc scara 3:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) a 80m, h 19m, cu scorbura deschisa la baza trunchiului
– prezinta ctlindrul central putred – risc de prabu9ire

Lucrarile de defri$are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 91 crearea conditiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectoruiui
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentetor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului. siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui aflat in declin biologic
avansat, avtzat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6ex. arbori
tineri cu balot de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i inal jime corespunzatoare diametrului Tn
func jie de specie Tn spatiul verde aferent bl. 22, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna
anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin,5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren. Pentru
nerespectarea obligatiilor de plantare Tn compensare, se vor aplica sancjiuni conform Art. 4 din HCGMB nr.
304/2009

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
btocului sau Tntr-un Ioc vizibil, perltru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. in declin biologic avansat

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1875524/7287/ ? I SEP 2020

cA TR E,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Loca/d
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinji: Asociajla de proprietari bl. 32, str. Voila nr. 5, sector 4

(

Referitor la adresa dvs. nr. 55127/19.08.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti
cu nr. 1875524/25.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 7287/26.08.2020, prin care solicita li ca
urmare a cererii Asociatiei de proprietari bl. 32 din str. Voila nr. 5, sector 4, emiterea avizului de
specialitate pentru interven jia asupra arborilor situaji pe spajiul verde aferent blocului 32 din str.
Voila nr. 5, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 11.09.2020, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor,
cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jle a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizdm:
Defri9are cu extragerea ridacinilor:
Spajiul verde spate bloc scara 1-4:

- 1 ex. Malus sp. (mar) a 25cm, h 5m uscat 100%
- 1 ex. Malus sp. (mar) a 30cm, h 11m uscat 100%, Tnclinat Ia 10-15- spre parcarea

auto/carosabil,cu Tnceput de scorbura la baza trunchiului – risc de prabu9ire
- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 40cm, h 13m, Tnclinat la 45' spre alee, cu sistemul radicular

afectat la baza trunchiului – risc iminent de prabu9ire
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua Tn regim de urgen P, pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiet
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avlzului, siguranja bunurllor 9i a persoanelor Tn zona
operajtunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui aflat Tn declin
biologic avansat, avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii
a 13ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime
corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn spa+iul verde aferent bl. 32, de la adresa sus
menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., ’in vederea verificarii in
teren. Pentru nerespectarea obligatiilor de plantare Tn compensare, se vor aplica sancjiuni conform
Art. 4 din HCGMB nr. 304/2009

Asociatia de proprietari are obligatia, ca dupa primirea avizului sa iI afi§eze, in copie, la
avizierul btocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 3 ex. (2ex. in declin biologic avansat+1 ex. uscat)

(
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Avand Tn vedere ca ceilalji arbori situaji pe spa+iul verde aferent blocului necesita interventii
si avand Tn vedere ca arborii sunt viabili dar necesita interventii Tn coronament/lucrari de Tntretinere
pentru a preveni producerea de pagube materiale pnn desprinderea 9i/sau prabu9irea de ramuri
peste autoturismele de pe carosabil/parciri, va comunicam urmatoarele :

1) luand in considerare calitatea institujiei dvs. de administrator at spajiilor verzi
potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure9ti ;i Consiliul Local al
Sectorului 4 98 obliga+iile ce va revin privind: protecjia 9i conservarea spajiilor verzi; regenerarea,
extinderea, ameliorarea compozijiei 9i a calitatii spatiilor veni; elaborarea si aplicarea unui
complex de misuri privind aducerea 9i mentinerea spajiilor veai Tn starea corespunzatoare
func+iilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spa{iilor verzi din intravitanul localitatilor;

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegetajie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de Tntrejinere privind echilibrarea coronamentelor (exceptie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frangere ca urmare a condi+iilor meteorologice extreme) la materialul
dendrologic pornit Tn vegeta+ie, in perioada de vara 2020 (de vegetatie) se permite aplicarea
lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului
Bucure9ti (PMB) - Direcjia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spatiilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de eliminare a
ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor afla li pe spa+iile verzi r
administrate, fara a fi necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata
Direc+iei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti.

Astfel, administratorii spatiilor veni publice au posibilitatea de a realiza interventiile asupra
vegetajiei in mod planificat 9i organizat, in functie de necesitatile identificate de ace9tia gi de
cetajeni, asociajii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure Tntrejinerea corespunzatoare a
vegetajiei cu men+inerea starii de viabilitate a arborilor 9i arbu9tilor prin realizarea unor interventii
profesionale, cu echipamente 9i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic 9i tipului
de interventie

3) Totodata, in situa+ia in care lucrarile sus mentionate, nu vor putea fi aplicate Tn

perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obligatia de a One
cont de prevederile aliniatului V – Gestionarea solicitarilor de Toaletare preluand, retinand,
analizand, centralizand 9i prioritizand solicitarile Tnregistrate Tn cadrul institutiei.

Menjionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru
perioada 15 aprilie - 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condiliilor stabilite in
inscrisurile acesteia.

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitatii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petenjilor, care
au ca obiect solicitarea de interven Iii asupra materialului dendrologic aflat pe spatiile verb r
domeniu public pe care Ie dejineji in administrare 9i de a le solutiona prin verificarea, evaluarea
materialului dendrologic 9i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea 9i/sau programarea
lucrarilor de 'intrejinere/formare sau regenerare in functie de situatie gi de perioadele de vegeta jie
specifice acestora.

'in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului
Bucure9ti nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru materialul dendrologic din
spajiile verzi situate pe domeniul public at Municipiului Bucure9ti, avand in vedere faptul ca adresa
cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera gestionarea 9i organizarea lucrarilor de
Tntretinere a materialului dendrologic aflat pe spajiile verzi publice de pe raza Municipiului
Bucuresti

1

In situajia in care, pe spajiile verzi aflate Tn administrarea institutiei dvs. constataji material
dendrologic in declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
saprofite 9i/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV
din adresa cu caracter de aviz general (nr. 3045/1 5.04.2020) pentru lucrari de Tntretinere a
materialului dendrologic pentru perioada de vegeta(ie, prin marcarea, in functie de situatie, a
arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro§ie daca sunt uscaji in proportie de 80% -
100%, sau cu vopsea verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar informa+tile privind starea 9i
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dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora in teren, etc., se vor centraliza si
transmite catre Directia de Medtu Tnso jite de fotografii relevante - parafate, conform specifica+iilor.

Menjionim faptul ca in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executa lucrari de
defri9are a arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor mentionate mai sus va rugam sa dispuneti analizarea, verificarea 9i luarea
masurilor ce se impun pentru solutionarea corespunzatoare a situatiei semnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare 9i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie comunicate atat petentului, cat 9i serviciului
de specialitate din cadrul Direcjiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Totodata va facem cunoscut ca, Direcjia de Mediu din cadrul PMB, in scopul asigurarii
continuita Iii aplicarii lucrarilor de interven jie in perioadele propice (de repaus vegetativ), va emite 9i
va transmite catre toli administratorii de spajii veni publice de pe raza municipiului Bucure9ti o
adresa (aviz cu caracter general) care va permite punerea Tn aplicare a lucrarilor specifice
perioadei de repaus vegetativ (toamna anului 2020 - primavara anului 2021) reprezentata prin
aplicarea lucrarilor de Tntrejinere/regenerare/formare/echilibrare a materialului dendrologic, Hra sa
mai fie necesara solicitarea unor avize punctuale, solicitam administratorului legal al terenului, in
spela Primaria sector 4, sa prioritizeze pentru prima perioada optima de repaus vegetativ (toamna
anului 2020 - perioada marcata de caderea primelor frunze) aplicarea lucrarilor de interven jie
asupra tuturor arborilor ale caror coronamente prezinta elemente generatoare de pericole din
spajiul verde aferent blocului 32 din str. Voila nr. 5.(

§ef Serviciu Avize gi Acorduri
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

2 1. SEP 2020

Nr. 1875521/7288/

cA TR E,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Administrarea Domeniului Public
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiin@ :
Asocia+ia de proprietari bloc 33, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 2, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 55125/19.08.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1875521/25.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 7288/26.08.2020, prin care solicitati ca urmare a verificarilor efectuate
pe teren de catre inspectorii institu+iei dvs. emiterea avizului de specialitate pentru ,lex. dud a 25cm, h 3m, Tnclinat 9i Tn
stare avansata de declin biologic (tulpina uscata), aflat Tn spatiul verde aferent blocului 33 din Aleea Mirea Mioara Luiza
nr. 2, la timita cu locurile de parcare, precum 9i lex. agar O 40cm, h 10m Tn stare avansata de degradare a tulpinii
(scorbura+9arpanta desprinsay', dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 09.09.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind regtementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,
aviz6m
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spa guI verde fa$ bloc scara I lateral dreapta:

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 35cm, h 3,5m, Tnclinat la 35' spre parcarea auto, lipsit de coronament, uscat 100%
Spajiul verde spate bloc scara 1 la limita cu locurile de parcare:

- 1 ex. Morus sp. (dud) a 35cm, h 9m, inclinat la 20' spre parcarea auto/carosabil, cu scorbura deschisa la
baza trunchiului 9i lipsa cilindrului central, acoperit cu Hedera helix

Lucrarile de defri$are avizate, se vor efectua Tn regim de urgen@, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedor ite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologtc tanar, prin grija Primariei Sectoru lui 4,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor, privind:
respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se
sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului 9i refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor usca{i 9i a
celor Tn declin biologic avizati pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 7 ex. arbori
tineri cu balot de pamant. cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i inal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de
specie in spa guI verde aferent blocului 33, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligajia de
a anun ja Direcjia de Medlu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. Pentru nerespectarea obligajiilor de plantare
in compensare, se vor aplica sanctiuni conform Art. 4 din HCGMB nr. 304/2009.

in ceea ce prive9te exemplarul ,arjar g40cm, h10m in stare avansata de degradare a tulpinii
(scorbura+9arpanta desprinsa)" la care faceji referire 9i anexaji foto, la verificarea efectuata pe teren Tn data de
11.09.2020, s-a constatat ca arborele a fast defri9at Tn baza avizului de specialltate emts nr. 1866326/6491;
1866817/6549/18.08.2020, fiind intaturat pericolul pe care iI reprezenta pentru cetajeni 9i autoturismele din parcarea
auto

(

(

Prezentul aviz
Defri9are – 2

lilitate 2 ani de la data emiterii
I+1 ex. in declin biologic avansat)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc4ia de Mediu

Hm
Nr. 1877719/7459/

cA TR E.

Stru 1
D-na '

Spre §tiin@:
• Administrajia Cimitirelor $i Crematoriilor Umane, Intr. Serelor nr. 1, sector 4
• Cimitirul Bellu - $erban voda, Calea Serban voda nr. 249, sector 4

E-mail:

Referitor la peti ga dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1877719/01.09.2020
9i la Direc jia de Mediu cu nr. 7459/02.09.2020, prin care solicita+i emiterea avizului de specialitate
pentru un arbore, situat Tn Cimitirul Bellu - $erban voda, in vecinatatea locului de veci nr. 34 din Fig.
12, aflat Tn concesiunea dvs. conform Actului de concesiune nr. , la verificarea
efectuatd pe teren, in data de 1 1.09.2020, s-au constatat urmatoarete :

existenja unui ex. Acer platanoides (artar) a 45cm, h 13m, viabil, fara semne vizibile de
declin biologic, cu un coronament de mari dimesiuni;
arborele este situat Tn aliniament pe alee, in vecinatatea locului de veci nr. 34 din Fig. 12, 1a
cca. 0,3-0,4 m de lucrarea funerara cu suprafata de 3 m.p.;

Avand Tn vedere cele constatate, pentru a preveni producerea de pagube materiale prin
frangere 9i prabu9ire de ramuri Tn timpul fenomenelor meteorologice nefavorabile peste monumentele
funerare din jur, in conformitate cu HCGMB nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor veai
de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrarilor de
echilibrare, in vederea eliminarii riscului de frangere 9i prabu9ire a ramurilor la condi Iii meteo
nefavorabile peste monumentele funerare din jur §i eliminarea ramurilor uscate la exemplarul Acer
platanoides (artar) a 45cm, h 13m.

Lucrarea de toaletare, se va efectua prin grija administratorului legal al terenului pe care se afla
arborele - ACCU, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, evacuTndu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor funerare din jur.

Avand Tn vedere ca dumneavoastra solicita li defri9area acestui arbore viabil, fara semne de
declin biologic, situat Tn afara locului de veci, in aliniament pe alee, arbore despre care susjineti ca va
afecteaza lucrarea funerara, pentru reanalizarea solicitarii dvs. 9i emiterii unui punct de vedere este
necesar sa prezentaji la Direc jia de Mediu o expertiza M.D.R.A.P.( Ministerul Dezvoltarii Regionale 9i
Administrajlei Publice) din care sa rezulte Tn ce mod arborele afecteaza constructia funerara.LFsfa
experjilor tehnici atestaji- Bucure§ti se poate gasi pe site-ul M.D.R.A.P.(www.mdrap.ro/atestari-tehnico-
profesionale/experji- tehnici) ;

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii 9i este valabil Tnsojit de avizul
Ministerului Culturii avand Tn vedere ca Cimitirul Bellu – §erban voda se afla pe lista Monumentelor
lstorice

Toaletare
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1877739/7462/

cA rR E,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Administrarea Domeniului Public
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre 9tiin$ :
- Direc ga de Administrare a Unitaglor de inva+amant

B-duI MetaluQiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4
• §coala Gimnaziala nr. 189, Aleea Ciceu nr. 12, sector 4

(

Referitor la adresa dvs. nr. 58206/31.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9tl cu nr.
1877739/01.09.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 7462/02.09.2020, prin care solicitaji ca urmare a sesizarii §colii
Gimnaziale nr. 189 din Aleea Ciceu nr. 12, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru intewen jia asupra arborilor
uscati situaji in curtea §colii Gimnaziale nr. 189 de Iaa dresa sus mentionata, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data
de 09.09.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile $i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam
Defri9are cu extragerea radacinilor:
Spa guI verde cladire 9coaId:

- 1 ex. Betula pendula (mesteacan) a 40cm, h 9m, Tnclinat la 25', uscat 100%
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 60cm, h 8m, cu scorbura la baza trunchiului, uscat 90%

Spa+iul verde ' lateral dreapta cladire fcoaIi;
1 ex. Catalpa sp. (catalpa) a 30cm, h 5m, uscat 90%

Spajiul verde spate cladire $coala:
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 70cm, h 5m, lipsit de coronament, uscat 100%

Spajiul verde - platbandi spate teren sport:
- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 50-60cm, h 13m (1 ex. cu scorbura deschisa la baza trunchiului

9i lipsa cilindrului central 9i 1 ex. lipsit de scoar@ pe 1,8m Tnaltime pe trunchi, dezechilibrat spre terenul de sport cu risc
mare de prabu9ire)

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 80cm, h 3m, lipsit de coronament, cu ciuperci saprofite pe
trunchi, uscat 100%

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua in regtm de urgen P, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4,
evacuandu-se masa temnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei lucrarilor, privind
respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor ;i a persoanelor Tn zona operajiunllor, in caz contrar aplicandu-se
sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului 9i refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscati ;i a
celor Tn declin biotogic avizati perltru defri9are, conform H.C.G.M,B. nr, 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 17 ex. arbori
tineri cu balot de pamant, cu circumferin{a trunchiului de 20-28 cm ;i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de
specie Tn spatiul verde aferent unitalii de Tnvatamant, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului
2020

(

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia de
a anun ja DirecUa de Mediu din cadrul P.M.B.. in vederea verificarii Tn teren. Pentru nerespectarea obligajiilor de plantare
in compensare, se vor aplica sancjiuni conform Art. 4 din HCGMB nr. 304/2009

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
ex. in declin biologic avansat)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

4
Nr. 1877743/7463/ %

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direcjia Administrarea Domeniului Public
Serviciul Monitorizare §i Control Spajii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin$ :
• Directia de Administrare a Unitatilor de invatamant

B-duI'Metalurgiei nr. 12-18, GRANb ARENA, et. 1, sector 4
• §coala Gimnaziala nr. 194, B-duI Alexandru Obregia nr. 3A, sector 4

(

Referitor la adresa dvs. nr. 58197/31.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1877743/01.09.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 7463/02.09.2020, prin care
solicitati ca urmare a verificarilor efectuate pe teren de catre inspectorii institujiei dvs. emiterea
avizului de specialitate pentru interven Iia asupra arborilor uscaji situaji in doua locajii de pe raza
sectorului 4: aliniament stradal pe str. Cutitul de Argint (intrare cimitir) 9i curtea §colii Gimnaziale
nr. 194 din B-duI Alexandru Obregia nr. 3A, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data
de 11.09.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile §i completarile ulterioare, HCGMB
nr.114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de
aliniament si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridacinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei (pentru arborii
situaji in alveole):

Aliniament stradal str. Cujitul de Argint (intrare cimitir lateral dreapta acces).-
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 70cm, h 14m, uscat 100%

(

Spajiul verde aferent §colii Gimnaziale nr. 194, B-duI Alexandru Obregia nr. 3A (curte
§coali) :
Arbore in alveola zona careu §coala:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 60cm, h 9m, uscat 100%
Spatiu verde platbanda - lateral teren de sport, spre blocuri:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 3C)cm, h 3m, lipsit de coronament, uscat 100%
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu§) a 15cm, h 4,5m, uscat 100%

Spajiu verde latura spate teren de sport:
- 1 ex. Acer negundo (arjar) a 30cm, h 4,5m, lipsit de coronament, uscat 100%

Spa liu verde latura spate sala de sport - spre Pct. Termic:
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) a 80cm, h 12m Tnclinat la 20' spre PT –

prezinta scorbura deschisa Ia h 1,7m pe trunchi cu cilindru central parjial lipsa – pericol de
prabusire Tn special in timpul fenomenelor meteorologice nefavorabile

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua Tn regim de urgenji, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013. sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiet
lucrarilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operatiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului 9i refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborilor uscaji 9i a celor Tn declin biologic avizaji pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia plantarii a 11 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie astfel: 1 ex. in
alveola ramasa libera dupa extragerea radacinilor Tn aliniamentul strazii Cutitul de Argint 9i 10 ex.
in spajiul verde aferent unitalii de Tnvalamant, de la adresa sus menjionata in perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn
teren. Pentru nerespectarea obligajiilor de plantare Tn compensare, se vor aplica sancjiuni conform
Art. 4 din HCGMB nr. 304/2009

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 6 ex. (1 ex. uscat 100% situat Tn aliniament stradal pe str. Cutitul de Argint +

4ex. uscate 9i lex. in declin biologic avansat situate in curtea unitatii de Tnvatamant din B-duI
Alexandru Obregia nr. 3A )

(
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PRIhAARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

4: 1 1 JL I[B + 2 D 2 1 L1

Nr. 1877749/7465/

cAT RE,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Administrarea Domeniului Public
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 58203/31.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti
cu nr. 1877749/01.09.2020 $i la Direcjia de Medtu cu nr. 7465/02.09.2020, prin care solicita}i ca urmare
a cererii d-lui Popa Cristian Bogdan, emiterea avizului de specialitate pentru intervenjia asupra unui
arbore uscat „ aflat Tn alveola situata Tn faja §colii Gimnaziale General Eremia Grigorescu" din Str. Cpt.
Eremia Popescu nr. 27, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 109.09.20208.06.2020,
in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificartle 98 completarile ulterioare, HCGMB nr.114/2011 privind
amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Aliniament stradal str. Ion Iriceanu - fa$ §coala Gimnaziala General Eremia Grigorescu;
Defri9are cu extragerea ridacinilor9i obligativitatea menjinerii alveolei:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 3C)cm, h 8m, uscat 100%
Lucrarea de defri§are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
administratorului legal al terenului - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din
jur/autovehiculelor de pe carosabil.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execu jei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea
arborelui uscat, avizat pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui
ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime
corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie Tn alveola ramasa libera dIn plantajia de aliniament de
la adresa sus mentionata, in perioada optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. Pentru
nerespectarea obligajiilor de plantare Tn compensare, se vor aplica sanc+iuni conform Art. 4 din
HCGMB nr. 304/2009

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Administrarea Domeniului
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 55015/19.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1877754/01.09.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 7467/02.09.2020, prin care solicitaji ca urmare a
sesizarii d-lui emiterea avizului de specialitate pentru intervenjia asupra unui
arbore „ 1 ex. ojetar cu cilindrul central afectat, aflat Tn spajiul verde din str. Leon voda nr. 13", dupa
verificarea efectuata pe teren Tn data de 09.09.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul
plantajiilor de aliniament 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor veai de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea radicinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei:
Alveola stradali str. Leon voda nr. 13:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals ojetar) a 40-45cm, h 13m, bitulpinal, Tnclinat la 15'spre carosabil, cu
cilindrul central putred la baza trunchtului 9i tipsa paqiala a acestuia – risc de prabu9ire Tn carosabll

Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucraritor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 91 a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B
nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui aflat Tn declln biologic
avansat, avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii a 6ex. arbori
tineri cu balot de pamant, cu circumferin+a trunchiului de 20-28 cm 9i TIIal jime corespunzatoare
diametrului Tn func jie de specie astfel : 1 ex. in alveola ramasa libera dupa extragerea radacinilor
arborelui avizat pentru defri9are 9i 5 ex. in spatiile verzi aferente blocurilor din vecinatate Tn perioada
optima din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren cu
mentionarea locajiilor exacte unde se vor efectua cele 5 plantari Tn compensare. Pentru nerespectarea
obligajiilor de plantare in compensare, se vor aplica sanc+iuni conform Art. 4 din HCGMB nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

(

(

Defri§are – 1 ex. in decli.rl Qiologic avansat

DIRECTQ TUNCT,
Ra

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NIe)OLAE

%:
Tntocmit: Exp. Tudora BUILA

/h&„' ,,.„„'„m, .n,„„~.,„„„,„„,„„ .„, 1 7. SEP 29@
http //ww pmb ro/lnstltutll/prlmarla/dlrectll/dlr8ctla_m8dlu/avlZo_arborl_In_consultaro/avizo_arbon ln_consultare php . pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poetaI 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N r B 1 8 7 7 7 6 0 / 7 4 6 9 / 1 1 9 ff @#

cA T R E,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Gospodirire Locala
Serviciul Monitorizare §i Control Spa Iii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Ii :
Doamna E-mail:

Referitor la adresa dvs. nr. 53772/26.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1877760/01.09.2020 -i la Direc jia de Mediu cu nr. 7469/02.09.2020, prin care solicita+i ca urmare a
cererii d-nei , emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore uscat
situat Tn spatiul verde din fata blocului 4 din B-duI Dimitrie Cantemir nr. 3, sector 4, dupa verificarea
efectuata pe teren Tn data de 09.09.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
$i administrarea spa{iilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea radacinilor :
Spa+iul verde fa$ bloc 4 - zona de recreere.'

- 1 ex. Acer sp. (artar) a 40m, h 12m, uscat 100%
Lucrarile de defri§are avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor,

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunurilor ei a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferin+a trunchiului de 20-28 cm 9i Tnal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie Tn
spatiul verde din fa+a blocului 4 - zona de recreere, de la adresa sus menjionata Tn perioada opttma din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anunja Direcjta de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. Pentru
nerespectarea obligatiilor de plantare Tn compensare, se vor aplica sancjiuni conform Art. 4 din HCGMB nr.
304/2009

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 100%

(

(

\

UNCT,

$ef Serviciu Avize qi AcorduH
Alexandru NICOLAE /, 1 b

9Xu
\I SEe WE

Tntocmit: Exp. Tudora BUILA

/?hat)
Red. TB/6 ex./1 5.09.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http //www pmb ro/lnstltuttl/prlm8rla/dlrectll/dlrectla_modlu/avlze art>on in consultare/avlze arborl in consultare php , po data do

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poetaI 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00

http://www.pmb. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1877746/7464/ m2

cAT RE,
Primiria Sectorului 4

Direc jia Administrarea Domeniului Public
Serviciul Monitorizare gi Control Spajii Veal

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 56826/26.08.2020, inregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1877746/01.09.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 7464/02.09.2020, prin care
solicitati emiterea avizului de specialitate pentru intervenjia asupra a 19 ex. arbori uscati Tn
proporjie de 100%, inventariaji pe teren de catre inspectorii din cadrul institutiei dvs., arbori
mentiona Ii in tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 91
administrarea spa+iilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare,
HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradate din cadrul plantajiilor
de aliniament 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizim defri9area celor 19 exemplare arbori ce fac obiectul prezentei
cereri, situaji in 14 loca}ii de pe raza sectorului 4.

- lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin grija
administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constructiilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil, mobilierului urban situat Tn locurile de
recreere din vecinatate, a retelelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea
arborilor avizati pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a
spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, administratorul legal al terenului pe care se
afla arborii are obliga Pa plantarii a 19 ex. arbori tineri cu balot de pimant, cu circumferin ja
trunchiului de 20-28cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului in funcjie de specie (raport
de plantare de 1:1) in locajiile unde se executa defri9arile (spa Iii verzi aferente blocurilor unde se
efectueaza defri§arile, alveole din plantatiile de aliniament, alveole parcare, amenajari
peisagistice), in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anun ja Directia de Mediu din cadrul P.M.B. cu menjionarea locajiilor unde s-au
efectuat plantarile, in vederea verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. Pentru nerespectarea
obliga+iilor de plantare Tn compensare, se vor aplica sanctiuni conform Art. 4 din HCGMB nr.
304/2009

(

(

Menjionam ci vi revin urmatoarele obligajii :
- informarea cetatenilor cu privire la arborii avizati pentru defri9are, prin publicarea acestor

informatii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spa+iilor verzi, fie pe pagina
oficiala de internet a primariei de sector, in func jie de posibilitatile informatice 9i de decizia fiecarei
institutii

Bd. Regina Elisatnta nr. 47. cod poetaI 050013. sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



- informarea cetatenilor, in Hmp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu precizarea
datei calendaristice §i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa, tinandu-se cont de zona
de acjiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informa{ii pe pagina oficiala de internet a
primariei de sector, in functie de posibilitalile informatice 9i de decizia fiecarei institutii.

- mentinerea alveolelor din parcarile auto, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament;

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate
dintre datele transmise §i realitatea din teren, va fi considerata intewenjie asupra arborilor
fira aviz de specialitate, iar administratorul legal al terenului, prin grija caruia se executa
lucrarile, va fi sancjionat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrisare – 19 ex. uscate 100%

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NIC;OLAE

V-

(

2 1. SEP 2020 Tntocmit: En Tudora BU 1 LA//%4
Red: TB/4 ex./7 7.09.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http ://www .pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consulta re/avize_arbori_in_consultare. php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucuregi, Romania
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1880610/7659/ 2 3. SEP 2020

cA T R E,
Primaria Sectorului 4

Direc fia Adminisrarea Domeniului Public
Sewiciul Monitorizare §i Control Spajii Veni

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiinta :
Dwna SI
E-mail.

oresedinte Asociajia de proprietari bloc 17-18, str. Cricovul Dulce nr. 2-4, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 56382/08.09.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr
1880610/09.09,2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 7659/10.09.2020, prin care solicitati ca urmare a cererit
Asociajiei de proprietari bloc 17-18 din Str. Cricovul Dulce nr. 2-4, sector 4, emiterea avizului de specialitate
pentru interventia asupra unui arbore uscat, situat Tn spa{iul verde din lateralul sc. 8 a bI. 17-18 din Str,
Cricovul Dulce nr. 2-4, sector 4, dupa verificarea efectuata pe teren in data de 18.09.2020, in conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea radacinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei:
Spajiul verde lateral dreapta scara 8:

- 1 ex. Acer sp- (arTar) a 45cm, h 13m, uscat 100% - pericol de prabu9ire peste autoturismele din
parcarea auto

Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranja bunuritor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obligatia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant. cu circumferinta
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului in func jie de specie spatiul verde aferent
blocului 17-18 de la adresa sus menjionata, in perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii in teren

Pentru nerespectarea obligajiilor de plantare Tn compensare, se vor aplica sanctiuni conform Art. 4
din HCGMB nr. 304/2009

Asociajia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa TI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 100%

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT.

§ef Serviciu Avize qi Acordud
Alexandru NICOLAE

911*
Red: TB/4 ex./2

vlze art>on in consultare php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poStal 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00

http://www. pmI). ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1880616/7662/ 'EP 2020

cA TR E,
Primaria Sectorului 4

Direc jia Administrarea Domeniului Public
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre §tiin Ii :
Asocia+ia de proprietari bloc 5, Str. Lamote9ti nr. 4, sector 4,

Referitor la adresa dvs. nr. 56453/07.09.2020 inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1880616/09.09.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 7662/10.09.2020, prin care solicitati ca urmare a
cererii Asoctajiei de proprietari bl. 5 din str. Lamote9ti nr. 4, sector 4, emiterea avizului de specialitate
pentru interven jia asupra unui arbore uscat 100%, situat pe spatiul verde aferent blocului 5 (spate
scara 1) de la adresa sus menjionata, dupa verificarea efectuata pe teren, in data de 18.09.2020, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriut Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridicinilor :
Spa guI verde spate bloc scara 1 :

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 35m, h 7m, uscat 100%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija
Primariei Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, in Gaz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondutui vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant, cu
circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie pe
spa+iul verde aferent blocului 5 de la adresa sus mentionata, in perioada optima din toamna anului
2020

(

(

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren. in caz
contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Asocia+ia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa iI afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri$are – 1 ex. uscat 100%

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE cIf '

intocmit: Exp. Tudora BUILA
Red ; B. T./ 5 ex. – 21.09.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http llwww .pmb ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori in consultare/avize arbori in_con:
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1880620/7665/ HTtPin
cAT RE,

Primaria Sectorului 4
Direcjia Adminisrarea Domeniului Public

Serviciul Monitorizare $i Control Spajii Verzi
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre stiinta :
D-nl
Str. 'v , al
E-mail.

, bloc 15

(

Referitor la adresa dvs. nr. 55175/07.09.2020 Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1880620/09.09.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 7665/10.09.2020, prin care solicitaji ca urmare a cererii d-
lui : – pre9edinte at Asociatia de proprietari bloc 15 din Str. Cricovul Dulce nr. 3, sector 4,
enllterea avlzului de specialitate pentru interven jia asupra unui arbore .,aflat in stadiu avansat de declln
biologic, cu cilindrul central afecat 9i uscat 80%, aflat la intrarea principala in parcul din faja blocului 15 de la
locatia sus mentionata" pentru care anexati foto, dupa verificarea efectuata pe teren Tn data de 18.09.2020,
in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normete de protec jie
a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam:
Defri9are cu extragerea ridicinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei:
Arbore in alveoli fala bloc 15 - lateral dreapta acces Ioc de joaca:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 80cm, h 13m, uscat 90%
Lucrarea de defri9are avizata, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiitor necesare plantarii de material dendrologic tanar, prin grija Primariei Sectorului
4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunitor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defri9are, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga jia plantarii unui ex. arbore tanar cu balot de pamant. cu circumferinja
trunchiului de 20-28 cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului in func jie de specie in alveola ramasa libera
dupa extragerea radacinilor, de la adresa sus menjionata Tn perioada optima din toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obligatia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren.

Pentru nerespectarea obligajtilor de plantare Tn compensare. se vor aplica sancjiuni conform Art. 4
din HCGMB nr. 304/2009

Asociatia de proprietari are obliga Iia, ca dupa primirea avizului sa it afi9eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in9tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 ex. uscat 90%

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri ,
Alexandru NICOLAE cW&

Red: TB/4 ex./21.09.2020
http //ww pmb ro/lnstltutll/pnmarla/dlrectll/dlrectia_medlu/avlze_arbon_tn_consultare/avlze_arbon_ln_consultare php

intocmit: Exp. TudorapUILA

/@6'1 sEe aa
pe data de
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