




































PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

6 B NLÜ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edifltare
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre tiinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office&aes5.ro

r - Asociaţia de proprietari a blocului 13
Str. Serg. Maj. Florea Blejan nr. 3, sector 5
- Domnul

Referitor la adresa AES nr. 15804/12.12.2019, înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucuresti cu nr. 1809995/07.01.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
78/08.01.2020, prin care transmiteű spre soluţionare cererea domnului
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui
verde aferent blocului, după verificarea efectuată pe teren, în data de 14.01.2020, a fost
inventariat următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor,
cu modificăriie i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
DefrÎare cu extragerea rădăciniior:
SpaţÎul verde faţă bloc, spre aleea pietonală de acces:

r - 1 ex. trunchi pom fructifer D=20 cm, 1-1= 4 m, uscat 100%,
Lucrăriie de defrişare se vor executa prin grija administratorului Iegai aI terenului,

Primăria Sectorului 5, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuânđu-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur i reţelelor aeriene. Precizăm că
proprietarul/administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pcŁ 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrisare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore
tânăr cu balot de pământ, circumferinţa minim 20-28 cm i înălţimea corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde al blocului sau înalte zone cu vegetaţie
deficitară, în prima perioadă optimă (primăvara Itoamna anuiui 2020).
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 afln.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B., Bd. Regina

Elisabeta nr. 47 sectcr 5, Bucureti, Românka, tel: 021305.5500 în vederea verificării în

teren a plantării în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

acelai act normativ.
Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de intreţinere Ia materialul dendrologic

situat în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, se vor aplica Iucrările

prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 11279/04.10,2019, care, în

perioadele favorabile din intervalul 04.10.2019-30.04.2020, se pot executa fără

solkitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de

Mediu
Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate puteţi

accesa hüp://pmb.roíinstitutii/primaria/directfl/directia mediu/avize arbori emise/avize em

ise 2019/avize generale 20191004.pdf.
Menţionăm că solicitarea domnului privind defriarea unui ex.

Juglans sp. ( nuc) înclinat la 450 cu tendinţă de dezrădăcinare a fost transmisă spre

avizare, Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucuresti.

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

Defriare — 1 ex. uscat 100%. (

Întocmit,
Expefl Florentina POPESCU/50xi0102.2020

O 3. FEB. ŻÜÎĐ

prezentul aiz a fost postal pe site.ut PMB
hUpMNJ.DmUro/institutiiiodmari&directWdirectia mediuiavize arbori in consuttar(avtze arbod in consuttareohp pe data de

DIRECTOR EXECUTIV
-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

1 0. VEĐ. 2010

CĂ T R E:

DI
Sector Bucuresti

Spre ştünţă:

— S.C. Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńtuń nr. 9-111 sector 5

(Ref: Str. Sirenelor nr 16-18, 18A, Sector 5)

Referitor Ia solicităńle dumneavoastră inregistrate Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1809870/06.01.2020 i respectiv nr. 1610050/07.012020 (pentru solicitarea redirecţionaţă de către S.C.
Amenajare Edilitară i Salubńzare S.A.) i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 39/07.01.2020 i respectiv cu nr
72/08.01.2020, privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaV in incinta
proprietăţii din str. Sirenelor nr. 16-18, 18A, Sector 5, vă facem cunoscut faptul că, Ia veńficările efectuate
pe teren în data de 14.01.20201 s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care in conformitate
cu Legea nr, 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiUor verzi din intra viĺanul iocaiităţilor, cu
modificăriie i completările ulterioare si potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiflor verzi pe teritoriuĺ Municipiului Bucureti, avizăm:

Toaletarellucrări de întreţinere, formare i regenerare a coronamentuluUportului următorului
materialului dendrologic:
Zonă Iimită de proprietate cu str. Sirenelor nr. 14:

— lex. Populus sp. (plop) e 3Ocm, h 12m — eliminarea ramuńlor uscate i frâte, reducerea
coronamentului cu 1/3, echilibrare coronament.

Pentru eliberarea avizului de defriare a 2ex. arbori, ce se afiă la o distanţă mai mică de 2m ĺaţă de
proprietatea vecină, aducând prejudicii acesteia, este necesar să vă prezentaţi Ia Direcţia de Mediu din
cadwl Primăhei Municipiului Bucuresti cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (ahpa Anghel
Saligny), sector 5, marţea intre orele 9-13, pentru a semna un Angajament de plantare. Defriarea i
scoaterea rădăcinilor arborilor sunt Iucrări necesare a se efectua pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmăń nedorite i crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Menţionăm că potńvit HCGMB nr.304i2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucureti, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor ce urmează să
fie avizaU pentw defrisare, aveţi obligaţia plantăhi a l2ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa
twnchiului de 20-28cm i inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie (rapod de plantare pt.
2ex. viabile defhsate: 6:1) în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2020) în curtea imobilului de Ia
adresa sus menţionată.

IaiiI
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur1 astfel toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţňlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, in perioada de
repaus vegetativ al arborelui (toamnă-primăvară) pentru a nu afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuńlor ęi a
persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăńlor (ce se vor efectua numai cu o firmă
de specialitate, ce are angajaţi in domeniul horiicultuńi/silviculturfl/peisagisticfl), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art

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

Pentru relaţü suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184,
Direcüa de Mediu din cadwl 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/Iucrări de intre ţinere, formare i regenerare a coronementului/portului materialului
dendrologic — 1 ex, erbore.

EXECUTIV,
POPA

06 FEB, kUÁU

lntocmit,
Exp. Simona P0 ESCU

Red S.P, / 4 ex. — 0501.2020 prezentul aviz a fosi pastat pe siteuI PMB
http.';wrwpmb ro,institutit'pnmad&dîreclii/directia mediu/avize arbori in consultare!avize arboń in consultare.nhn pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DirecUa de Mediu

1 t1 FEB. Lu:

CĂTRE
PrimărIa Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Vedcare Lucrăh Edilitare
Str. Fabiica de Chibńtuń nr. 9-11, Sector 5

Spre ştiinţă:

• S.C. Amenajare Edllltară şI Salubrlzare S.A.
Str, Fabrica de Chibdluń nr. 9-11, Sector 5

- Asociaţia de Proprletari bI. 1, sc. 2+3,
Str. Pwndului nr 27, Sector 5, Bucureşű

Referitor la adresa Asociaţiei de Propńetah bl. 1, sc. 2+3 di Sir. Pwndului nr. 27, transmisă prin
adresa nr. 15465110.12.2019 de către S.C. Amenajare Edilitară şi Salubńzare S.A. şi ?nregislrată Ia
Pňmăńa Munidpiului BucureU cu nr. 1810046107.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 73/08.01.2020,
pńvind emlterea avizului de specialitate đe intervenţie asupra arbońlor situaţi in spaţiul verde adiacenl
blocului 1 (spate bloc) din Str. Pmndului nr. 27, Sector 5, vă íacem cunoscut ĺaplul că, Ia vehíicarea
efectuaiă pe teren Tn data de 23.01.2020 (verificare efectuată din exteriowl spaţiului verde datońiă
imposibilitäfl accesăńi acestuIa, s-a inventańat urmăiowl material denđrologic pentru care in conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrama spaţülor verzi din h'dmvilenul localitâpior, cu
modiiîcăńle şi completădle ufledoare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Nounele de pmtecjie a
spaţülor verzi pe teritodul Municipiului Bucureti, avlzăm:

Tcaletarellucrărl de intreţlnere, formare şI regeneram a ccronamentulullportulul următorulul
materialulul dendrologic:
SpaţIu verde spate bloc:

— 2ex. Populus sp. (picp) O 60-BOcm, h 14-16m — eliminarea ramurilor uscate şi íräte, reducerea
coronamentelor cu 1/3, echilibrare coronamente.

Dacă mai există arbori ce necesită Iucrări de intervenţie ín coronamentul acestora cu tăied de
intrenere/formare/regenerare, arboń ce nu au putut fÉ idenUficaţi Ia data eĺeciuăńi vedficădlor in Ieren
datorită imposiNlităţii accesării spauIui verde, acestea se pot aplica conîonn adresei cu caracter general
nr. 11279/04.10.2019 emisă de Primăria Municípiului Bucureti (PMB) - Direcţia de Mediu.

Defrlşare cu extrageroa rădăcinilor:
SpaţIu vorde spate bloc:

— 2ex. Populus sp. (plop) 0 80-lOCcm, h 5-7m — 80% uscaţi (in dechn biobgic avansat) —

coronament Iipsăĺfrănt.

Pentru o nouă evaluare a materialului dendrologic de pe spaţiul verde, Tn special privind siluaţia
arborHor situaţi adiacent unei conducte de gaze, este necesară elirninarea ingrădińhr i construcjiilor

I t. I r4]I

Nr. 1810046173Ł



Hegate, igienlzarea si aducerea terenulul Ia starea iniţială, in vederea accesării acestuia in condiţii de
siguranţă.

Menţionăm că poirivit HCGMB nr.30412009 pdvind Norrnele de pmiecjie a spaţülor verzi de pe
ieätoriul Municipiului Bucureşti, pentw reĺacerea fondului vegetal, in compensarea celor 2 exemplare de
arboM avizati pentru deĺrisare, aveţi obligaUa plantării, in perioada optimă specică acestor tipuri de Iucrări,
a 2 ex. arborl tineri cu balol de pământ cu circumíeńnţa twnchiului de 20-28cm i inălţime
corespunzătoare diamelwlui in functie de specie (raport de plantare - 1:1), in spaiul verde adiacent
blocului 1 din Str. PwnduluÍ nr 27.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului, evacuându-se masa
Iemnoasâ pentru a nu bloca cäile de acces, Iuăndu-se másuń de prevenire a accidentelor sau detedorarea
constwcţülor din jur, a reţelelor aeriene, astfel Iucrăńle de defriare i scoatere a rădăcinilor arbohlor se pot
eťectua in orice perioadă a anului, in vederea evităňi producerii de evenimente cu urmăń nedońie i
crearea conditiilor necesare plantărií de mateńal dendrologic tânăr in Ioc şi in zona Imediat apropiată, după
caz.

Precizam că administratowl Iegal aI terenului este răspunzštor de síguranţa bunudlor şi a
persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor (ce se vor eíectua numai cu personal
specializat in domeniul horticultudllsilvicultuńulpeisagisticii), privind: respectarea avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăieńlor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conĺorm art. 6, pct, 8 din Anexa nr
1 la H.C.G.M.B, nr. 30412009.

Pentru relaţi) suplimentare vă wgăm să vă adresaţi Ia nr. de Ielefon, 02113055500, int. 4184,
Direcţia de MedIu din cadwl P.M.B. cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (ahpa Anghel
Saligny), Sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia dala emitedi.

To&eiam — 2 ex. arborL
Defóare — 2 ex. arbod 80% uscaţi (in declin b!o!ogic avansaQ;

Varlana POPA

!ntocmU:

Exp. Simona P PESCU

0 6. FF8 2Ű2ŮRed 5P !Sex.- 05.022020 pmzenWIavtza(ostposlatpasfle•JPIĄS
hfl twwjrb lo.nsMuW;nmanafd'xecIit'd redia n Iavizea ninconsu a'awzeartcnincoąwjłtare ® pe dala de.

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5

Spre ştiinţă:

- S.C. Amenajare Edilitară ęi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5

- Scoala Gimnazială Nr. 141 — „Ion 1. C. Brătianu"
e-mail: scoaIa141iicbratianuyahoo.com

Referitor Ia solicitarea ScoIH Gimnaziale Nr. 141 — Ion L C. Brătianu", transmisă pin adresa nr,
15467110.12.2019 de către S.C. Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A. i inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1810069107.0l.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 75/08.01.2020, privind emiterea avizului de specialitate
de intervene asupra arborelui situat în aliniamentul străzii Munţfl Carpaţi În dreptul imobilului de Ia nr.
123C, Sector 5, vă facem cunoscut faptul că, Ia veriticarea efectuată pe teren în data de 23.01.2020, s-a
inventadat următorul mateńal dendrologic pentw care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiuor verzi din intravUanul Iocalităţuor, cu modiflcările i completărfle
uĺterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţälor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
— lex. Acer sp. (artar) S 25-3Ocm, h 6m — aI]at în declin biologic: este înclinat spre stradă sub un

unghi de 1520°, prezintă atac de dăunători minieri, cilindru central putred, scorbură bazală în dreptul
coletului/frânt în dreptul coletului (risc de dezrădăcinare), trunchiul prezintă zone Iipsite de scoarţă;

Menţionăm că potrivit HCGMB nr.30412009 privind Normeie de protecţie a spaiUor verzi de pe
teritoriui Municipiului Bucureti, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrisare, aveţi obligaţia plantărh, în perioada optimă specifică acestor tipuri de Iucrări, a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ cu circumfehnţa trunchiului de 20-28cm i inălţime corespunzătoare diametwlui în
funcţie de specie (raport de plantare - 6:1 pentw 1 ex. în declin biologic), in Iocul arborelui eliminat i pe
spaţii verzi deficitare în vegetaţie, adiacente/aflate in raza zonei de defńare.

La t]nalizarea Iucrăńlor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 30412009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńficării in teren a plantărilor in
compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad, 4 din aceIai act normativ.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, evacuându-se masa
Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţfllor din jur, a reţelelor aeńene, astfel Iucrările de defriare ş scoatere a rădăcinilor arbońlor se pot

IaiiI
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efectua in orice perioadă a anului, în vederea evităńi producerii de evenimente cu urmări nedoriîe i
crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr in Ioc i în zona imediat apropiată, după
caz.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor (ce se vor efectua numai cu personal
specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticfl), privind: respectarea avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr.
1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184,
Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr 47, mansardă, (aripa Anghel
Saligny), Sector 5.

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

Defriare — 1 ex. arbore in deciin bioĺogic.

O & FER. 2020

POPA

Întocmit

Exp. SimO37POPESCU

Red SP. / 6 ex. — 05.022020 pmzentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
hUpUvni.pmb ro/institutii!pnmaria/direcliUdireçtia mediu/avize arboh in consul(areiavize arbori in consuItare.h pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I Direcţia de Mediu

1 & FEB. 2020

cĂTRE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ I RECUPERARE A

CAPACITĂŢII DE MUNcĂ BUCUREŞTI - INEMRCMB
Sos. Panduri nr. 22, sector 5

Spre ştiinţă:
- Doamna
Str. — Bucuresti

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr. 1810195/07.01.2020 i Ia OWecţia de Mediu cu nr. 81/08.01.2020, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru 4 ex. arbori situaţi în curtea
INEMRCMB din sos. Panduri nr. 22, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 14.01.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:
Toaletare:
In curtea INEMRCMB, în spatele imobflului din str. Dr. Ion GhiuIamiIa nr. 26:
- 2 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O = 30 - 35 cm, h 12 m — reducerea cu 1/3 a
volumului cornnamentelor de mari dimensiun4 cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărü ńscului de frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate
- 2 ex. Ailanthus sp. fals oţetar) O = 15 - 17 cm, h = 8 - 9 m — reducerea cu 1/3 a
volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare în
vederea eliminării dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabUe şi eliminarea ramuňlor uscate

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

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

Nr. 18101951811
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Pentru reanalizarea cererii doamnei privind emiterea avizului de
defriare, este necesar ca aceasta să depună, în completarea documentaţiei, Ia Centrul
de Informare i Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr 42,
sector 5, în vederea continuării procedurii de avizare o expertiză întocmită de către un
expert tehnic atestat de către Ministerul Dezvoitării Regionale ęi Administraţiei
Publice (MDRAP) din care să reiasă că sistemul radicular aI celor două ex.
Paulownia sp. (arborele prinesei) afectează structura de rezistenţă a gardului
imobiluiui, prin urmare, vă recomandăm să contactaţi un expert tehnic atestat de către
MDRAP. Lista experţilor tehnici si datee de contact ae acestora sunt disponibie pe site-ul
ministerului, www.mdrar.ro, secţiunea ConstrucţiĄ subsecţiunea Atestări tehnico
profesionale/Experti tehnici — Lista experţilor tehnici atestaţi până Ia data de 06
septembrie 2019 sau accesând direct Iink-uI httpslĺwww.mdrap.ro/constmctü/atestań
tehnico-profesuionale/experti-tehnict

Dacă expertiza este favorabila proprietarul/administratorul Iegal aI terenului pe
care se află arborii va trebui să semneze un angajament de plantare, întrucât, pentru
refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defriare,
conform H.C.G.MB. nr. 304/2009, acesta are obligaţia plantării a două ex. arbori tineri cu
balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm i înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în curtea INEMRCMB.

Formularul angajamentului se va semna Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB -

dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize i
Acorduri, în ziua de program cu publicul (marţi între orele 9-13)

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

DIRECTOR EXECUTIV,
ŞkJęyiana POPA
É
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Întocmit,
- t expert Florentina POPESCU i6 exJO302.2020

06, FER,2020

prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB
(httpJtw.mb.roĺinslitutiiiprimaria/directii/direcţja mediu/avize arbori in consultareiavize arbori n consultare.php
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE
Ministerul Apărăiii Naţionale

Ins titutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Medico - Milîtară
“Cantacuzino"

SpIaiuI Independenţei nr. 103, sector 5

Referitor Ia adresa dvs. nr A 220 din 15.01.2020, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti - Direcţia de Mediu cu nr. 1131/04.02.2020, prin care faceţi unele precizări cerute de D.
M, prin adresa cu nr. 1787283/12253/12.12.2019, intocmită ca urmare a adresei dvs. nr A 6062
din 24.10.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în curtea institutului din Splaiul Independenţei nr. 103, sector 5, vă facem
cunoscut că în conformitate cu prevederile Legii nr 24/ 2007 privind reglementarea i
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare i
HCGMB nr. 304/2009 avizăm:
Toaletare:

Lucrările se vor aplica celor aproximativ 140 de ex. arbori situaţi pe spaţiile verzi din jurul
clădirilor din curtea Institutului (cu excepţia celor 28 ex. arbori deja toaletaţi conform avizului
2271/1511792/25.09.2017), astfel:
1) a) Arbori foioi i pomi fructiferi aparţinânđ tuturor speciilor:

- vor fi eliminate arpanteIe i ramurile uscate, frânte sau fisurate din coronamente;
- vor fi eliminate cioturile de sarpante sau ramuri rezultate în urma ruperH acestora sau a

aplicării unor tăieri inadecvate realizate anterior;
- vor fi eliminaţi Iujerii lacomi de pe trunchiul arborilor (inclusiv cei situaţi Ia baza trunchiului)

i de pe arpanteIe acestora;
- vor fi îndepărtaţi drajonü generaţi de rădăcinile arborilor;
• vor fi îndepărtate ramurile cu cretere cvasi-verticală, aproximativ paralelă cu axul de

cretere i care, prin frecare, generează răniri ale altor ramuri viabile pe care Ie ating (fac excepţie
exemplarele cu cretere fastigiată specifică precum Populus nigra ‘ltalica', Quercus robur
‘Fastigiata', etc.);

- vor fi îndepărtate sarpantele cu diametre mai reduse care dublează (pe aceeai direcţie)
ęarpantele ce alcătuiesc structura de bază a coroanei, cu scopul de a rări coroana i de a asigura
o dezvoltare optimă a arborelui;

- vor fi reduse ramurile i crengile arborilor care ating faţadele clădirilor pe o distanţă de
maxim 1,50 metri de Ia acestea, în acest caz tăierile nu vor viza arpantete principale ale arborilor;

b) Arbori răsinosi:
- vor fi eliminate ramurile uscate, frânte sau fisurate;
- vor fi eliminate cioturile de ramuri rezultate în urma ruperii acestora sau a aplicării unor

tăieri inadecvate realizate anterior;
- vor fi reduse ramurile care ating faţadele clădirilor pe o distanţă de maxim 1,50 metri de Ia

acestea;
- în cazul arborilor care intră in contact cu fluxurile de circulaţie pietonală, se vor aplica

tăieri ale ramurilor de Ia baza coroanei care au ca scop ridicarea coronamentului Ia 2,50 metri
inălţime;

- în cazul arborilor care intră in contact cu fluxurile de circulaţie auto de urgenţă
(ambulanţe) ridicarea coronamentului se va face până la nivelul de 3,50 metri inălţime;

- lucrarea de tăiere se execută în perioada de repaus vegetativ, după trecerea gerurilor
mari - sfârituI iernii, înainte de pornirea în vegetaţie, numai pe Iemn tânăr.

Iai
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2) Arbuti foiosi cu frunze caduce (frunze cazătoare)
- pentru toate speciile: - tăieri de intreţinere anuale, în perioada de repaus vegetativ,

după trecerea gerurilor mari - sfârituI iernii, înainte de pornirea în vegetaţie (eliminarea ramurilor
uscate, rănite, bolnave, a drajonilor crescuţi Ia distanţă de baza plantei, a Iăstarilor Iacomi, a
ramurilor slabe i a celor care se încruciează, etc.), pentru a favoriza formarea de noi Iăstari
floriferi, bine înfrunziţi până la bază;

- pentru speciile cu inflorire de primăvară: — tăieri specifice de stimulare a
infloritului/fructificărH, după înflodre, in perioada de vegetaţie.

- pentru speciile cu înflorire de vară: — scurtarea Iemnului tânăr viguros pentru
stimularea refacerii tufei i înfloritului în perioada de repaus vegetativ, după trecerea gerurilor mari
- sfâritul iernii, inainte de pornirea în vegetaţie (Iuna februarie, madie)

- pentru plantele imbătrânite: — se vor executa tăieri de regenerare (rărirea tufelor prin
suprimarea unor ramuri (1/5-1/4 din totalul ramurilor), impreună cu Iemnul bătrân pe care se inseră
i eliminarea ramurilor degarnisite, epuizate (Ia exemplarele îmbătrânite, cu procent mare de
uscături);
Tăieri de intreţinerelregenerare:

- aplicarea Iucrărilor de regenerare Ia arbutii izolaţi, situaţi în spaţiile verzi din incinta
Institutului prin eliminarea ramudlor bătrâne i degarnisite, scurtarea cu Y3 /până Ia 1Á din Iungimea
ramurflor tinere in vederea refacerii unei tufe bogate

Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs., evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur i a reţelelor aeriene. conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Ncrmele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
etapizat (pentru că este vorba de un nr, mare de arbori)

Toate Iucrările de toaletare menţionate mai sus se vor executa cu echilibrarea
coronamentelor arborilor şi cu asigurarea menţinerii i/sau creterfl viabilităţh acestora.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 arborü uscaţi, cu scorburi care nu pot fi plombate, pentru exemplarele Ia care
pericolul de prăbuşire nu va fl înlăturat prin executarea Iucrările avizate mai sus, vă rugăm
să reveniţi cu solicitări punctuale, in care să precizaţí poziţionarea exactă a acestora, precum
şi motivul pentru care se solicită defrişarea (înclinat, scorburos, uscat 100%, alte situafii), in
vederea reanalizării şi transmiterU modului de soluţionare, după verificarea în teren.

Soĺicitărfle vor fi însoţite de fotografîi.
Inainte de începerea Iucrăńlor aveţi obligaţia de a marca corespunzător zona unde se

execută Iucrăriie, în vederea evitării producerii unor accidente.
După efectuarea lucrărilor de toaletare avizate (care se impun), vă rugăm ne comunicaţi în

scris, numărul de arbori Ia care s-au făcut intervenţii (specie, diametre, inălţime) şi locaţia (alee, nr.
pavilion, etc).

In cazul în care imobilulul se află in zonă protejată, prezentul aviz este valabil numai
însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 42212001 privind protejarea
Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Toaietare — pentru arbońi care se încadrează in situaţiile de mai sus

--
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17íEB.201p

CĂ TRE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITAŢII DE URGENŢA

U.M. Bucurestj
Str. sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr
1753808/10.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6882/11.07.2019, prin care ne solicitati
emiterea avizului de snecialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea unităţii
militare din str. ‚ sector 5 si urmare a semnării angajamentului de plantare
în compensare în data de 11.02.2020 i a completării documentaţiei cu împuternicirea
înregistrată la Primăria Municipiului Bucure$i cu nr. 1822909/11.02.2020 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1405/12.02.2020 ‚ vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 08.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificăriie şi compietăńle ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Defriare:
In curtea unitătii militare din str. -

- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 50 cm, h14 m - spate pavilion 4 — cu scorbură profundă la
bază, Iipsă cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 50 cm, hlO m - pavilion 4 — cu scorbură pe trunchi i cilindrul
central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 50 cm, hlO m — în apropierea intrării — cu scorbură pe trunchi
i cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI
terenului, în regim de urgenţă, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur

a reţelelor aeriene, defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Nr. 1 822909(2020),1 75380811405(2020), 6882!
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului
de min. 20 cm i înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în Iocaţia unde
se execută defriarea (spaţiul verde aferent blocului), în prima perioadă optimă de
plantare din primăvara / toamna anului 2020 conform angajamentului de plantare.

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

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

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

Defrişare — 3 ex. în declin biologic

POPA

Întocmit,
expert Florentina PQPESC1to2.2o2o.

13,FER21

o

prezentul aviz a fost postat pe síie-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1.), ŕE52020

CĂ TRE

Asociaţia de Proprietari

Str. Dr. Carol Davila nr. 105 - 107, sector 5

asociatiatronsonl (g.maiI.com

o
Spre $iinţă:

- Doamna

Reĺeritor la adresele doamnei .‚ înregistrate Ia Primăria Municipiului

Bucureti cu nr. 1744336/07.06.2019, 18032224/13.12.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.

5502/10.06.2019, 13795/16.12.2019 i în urma semnării angajamentul de plantare în data

de 11.02.20119, adrese prin care s-a solicitat emiterea avizului de specialitate privind

doua ex, arbori uscaţi situaţi în curtea blocului privat din str Dr. Carol Davila nr. 105 - 107,

sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019 s-a

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

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

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

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

în curtea interioară a blocului privat:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 50 cm, h 12 m — uscat 100%

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 12 m — uscat 100%

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

terenului, în regim de urgenţă, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

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

a reţelelor aeriene, defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru

Nr. 1803224,1744336I13?96 55021
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evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

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

304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor avizaţi

pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 ş HC&M.B. nr. 114/2011, aveţi

obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului

de min. 20 cm i înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în Iocaţia unde

se execută defriarea (spaţiul verde aferent blocului), în prima perioadă optimă de

piantare din toamna anului 2020 conform angajamentului de plantare.

La finalizarea Jucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul PMB, în vederea

verificăńi în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art, 4 din acelasi act normativ.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

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

Defrişare —2 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Sinia POPA
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expert Florentina POPESCU /4 eW.11.022020

prezentul aviz a fos( postat pe síte-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

24. FEB. 2120

CĂTRF

Doamna -

Spre ętiinţă:

Doamna

Str. ;‚ sector 5

c
jStr. Tecuci nr.3, sector 5)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureti cu nr.

1823886/12.02.2020 si Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1463/13.02.2020, prin care ne solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru patru arbori situaţi în curtea imobilului din str.

Tecuci nr.3, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

18.02.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu

modificările i completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:

o
În curtea imobilului cu nr. 3, str Tecuci:

- 1 ex. Abies sp. (brad) = 40 cm, h = 12 m - reducerea cu maxim 0,5 - lm din

Iungimea ramurilor pendule spre casă, în vederea eliminării riscului de frângere şi

prăbuşire a ramuńlor Ia condiţi meteo nefavorabUe, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a

coronamentului

- 3 ex. Thuja sp. (tuia) e = 15 - 25 cm, h = 10 m - arbore categoria a III a -

reducerea uniformă a coronamentului cu maxim 0,5 - lm din Iungimea ramurflor pendule

spre casa i carosabil, în vederea eĺiminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia

condiţii meteo nefavorabUe, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, cu degajarea reţelelor

aeriene stradale

‚flIJI
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Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegai aI terenului,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene,

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

a spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior

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

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

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

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

Toaietare — 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Si nat na POPA

f
‘S'031)9 %((V'

Întocmit

expert Florentina POPESCU i5 ex.119.02.2020

20. FEB. 1J1U

prezentul aviz a fo5t postat pe site-ul PMB

(http:ĺ.pmb.roIinstitutiiiohmaria/directii/direvţia mediuiavize aWoń in consultar&avize aWori in consultare.php

Bď Reqina Elisabeta nr 47. cod oostal 050013. sector 5. BucuresU, România I .gţ'% I I I



psq

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. FEB. 2920
CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare

Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11 sector 5

Nr. 182392411503

Spre $iinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offĺceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 1
Str. Calea Rahovei nr. 286, sector 5
- Domnul

Referitor Ia adresa AES nr. 1293/31.01.2020, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr. 1823924/13.02.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1503/14.02.2020, prin
care ne transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în spaţiul verde
aferent blocului, după verificarea efectuată pe teren, în data de 18.02.2020, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde ťaţă bloc, Ia scara dinspre case:

- 1 ex. Maius domestica (măr) D=30 cm, H= 6 m, - cu scorburi multiple pe
trunchi, cu Iipsă cilindrul central

Lucrările de defrisare se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului,
Primăria Sectorului 5, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur i reţelelor aeriene. Precizăm că
proprietarulladministratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor În zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrisare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăhi a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ (circumferinţa minim 20-28 cm ş înăiţimea corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aI blocului sau înaite zone cu vegetaţie
deflcitară, în prima perioadă optimă (primăvara /toamna anului 2020).

Bd. Reqina Eflsabeia nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşt, Ramănia Iđ%II



La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., Bd. Regina
Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti, România1 tel: 021305.5500 în vederea verificăríi în
teren a plantării în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIai act normativ.

Menţionăm că pentru aplicarea Iucrăriior de întreţinere Ia materialul dendroiogic
situat în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată1 se vor aplica iucrările
prevăzute în Anexa 1 ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 11279/04.10.2019, care, în
perioadele favorabile din intervalul 04.10.2019 - 30.04.2020, se pot executa fără
solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de
Mediu;

Pentru consultarea prevederiior adresei sus menţionate puteţi
accesa http://pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori emise/avize em
ise 201 9/avize generale 20191 004.pdf.

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

DbĘECUTIV
io eri& a POPA

Întocmit
Expert Florentina POPESCU&119o2202o

prezentut aviz a 1051 poslat pe site-uI PMB
htlo/twą pmb roRnstitutiilprimariwdirectii/direcba mediulavize artoń in cpnsutlare/avize arborj in nsuItpre DhD, pe data de

2 a FER 2)2Ü
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Veńficare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibńturi nr. 9-11, Sector 5

Spre ştiinţă:

- S.C. Amenajare Edilitară ş Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5

• Dna
e-mail:

Referitor Ia solicitarea doamnei nregistrată Ia P.M.8 cu nr. 1815506122.01.2020 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 844123.01.2020, privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra
arborelui situat în aliniamentul străzii Brătăanca în dreptul imobilului de Ia nr. 11, Sector 5, vă facem
cunoscut faptul că, Ia verificarea efectuată pe teren in data de 12.02.2020, s-a inventahat următowl
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea .şi
administrarea spaţülor verzi din intra vilanuĺ localitătilor, cu modificăňie i completăńle ulterioare i potrivit
H.C.&M.S. 304/2009 privind Norme/e de protecţie a spaţiilor verzi pe tedtoriul Municipiufui Bucumt
avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
— lex. Mows sp. (dud) O 40-SOcm, h 6-7m — aflat in declin biologic: prezintă atac de ciuperci

saproflte, cUindru central putred, scorburi bazaie, aťectează vizibiĺ structura casei aflată ĺa 5Ocm de acesta.

Menţionăm că potrivit HCGMB nr.304I2009 privind Normele de protecţie a spaiuor verzi de pe
teritoriui Municipiului Bucuresti, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat Dentru
defrisare, ave obligaţia plantăhi, în perioada optimă speciflcă acestor tipuri de Iucrări (phmăvara — toamna
anului 2020), a 6 ex. arbori tineri çu balot de pămănt cu circumfehnţa twnchiului de 20-2Bcm i înălţime
corespunzătoare diametwlui în funcţe de specie (raport de plantare - 6:1 pentru 1 ex. in declin biologic),
pe spaţii verzi deficitare în vegetaţie, adiacente/af]ate in raza zonei de defriare.

La finalizarea Iucrăhlor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 30412009,
aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcăhi in teren a plantădlorin
compensare, In caz contrar se vor aplica sancuni conf. art, 4 din aceIai act normativ.

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

Iůaiit
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construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene, astfel Iucrările de defriare i scoatere a rădăcinilor arborilor se pot
efectua în orice perioadă a anului, în vederea evitării producerii de evenimente cu urmări nedorite.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor (ce se vor eĺectua numai cu personal
specializat în domeniul horticultuńi/silviculturii/peisagisticii), phvind: respectarea avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr.
1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru relaţh suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184,
Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel
Saligny), Sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emi(eńi.

Defriare — 1 ex. arbore în deciin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,

lntocmit:

Exp. SimoESCU

oZ. zűü

Re 59 I 6 ex. — 20.02.2020 pmzentul aviz a fost pcstat pe siteuI PMB
hwiMwrrnbro!insfţut/Dńmarj&djrecjdireia rned u/avize a,tcr in consu!twe!avize arń in nsuItare.php, peda de

I •.‘O4 I
I

Sîmona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5

Spre ştiinţă

- S.C. Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńtuń nr 9-11, Sector 5

- DI
e-mail:

Referitor Ia solicitarea domnului transmisă pin adresa nr
234/10.01.2020 de către S.C. Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A. i inregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucuresti cu nr 1816093/23.01.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 904/27.01.2020, privind emiterea
avizului de specialitate de intervenţie asupra arborelui situat in părculeţul din faţa blocului nr. 10 din strada
Vigoniei nr. 8, vă facem cunoscut faptul că, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 12.02.2020, s-a
inventariat următowl material dendrologic pentru care in conĺormitate cu Legea nr 24)2007 privind
regiementarea i administrarea spaţWor verzi din intravUanul locaĺităfflor, cu modifîcăńie i completărue
ultedoare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spatiflor verzi pe teńtoriul
Municipiuiui Bucuresti, avizăm;

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Zona centraîă a părculeţului — adiacent spate bancă:

— lex. Fraxinus sp. (frasin) 18-2Ocm, h 5-6m — 100% uscat: Iipsa ritidomului/scoarţei pe aprox. 70-
80% din suprafaţa tulpinü, cilindm centml putred, scorbură bazală in dreptul coletuluiňrânt in dreptul
coletuĺui (risc de dezrădăcinare), tmnchiuĺ prezintă zone lipsite de scoaqă;
Zona centrală a părculefului — între masa de ping-pong $ complexul de joacă cu tumuleţe $
tobogane:

— lex. Acer sp. (arţar) 25-SOcm, h 6-8m — aflat în declin biologic: prezintă atac de dăunători
minieri, cihndw central afectaVputred, Iipsa ritidomului/scoarţei pe aprox. 20-30% din suprafaţa tuĺpinü;
Zona adiacentă gardului dinspre parcare:

— lex, Populus sp. (plop) O 45cm, h 7m — 100% uscat: prezintă atac putemic cu ciuperci saprofite.

Menţionăm că potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaflor verzi de pe
íeńtoňul Municipiului Bucumti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat Dentw
defrisare, aveţi obligaţia plantării, in perioada optimă specifică acestor tipuri de Iucrări (primăvara — toamna
anului 2020), a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa twnchiuluí de 20-2Bcm i inălţime

Nr. 1816093/904/ ! FEB. 11p
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corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de plantare — 1:1 pentru 2ex. 100% uscate i 6:1

pentru lex. in declin biologic), în Iocul arborilor eliminaţi i/sau pe spaţiile verzi deUcitare în vegetaţie,

adiacente/aate in raza zonei de defrisare, dacă Iocaţia nu permite piantarea tuturor exemplarelor.

La finalizarea Iucrărilor de plantare, coní. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţiade a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü in teren a plantăńlor in

compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIai act normativ.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construçţiilor din jur, a reţele[or aeriene, astfel Iucrăriíe de defdare i scoatere a rădăcinilor arbońlor se pot

efectua în orice perioadă a anului, în vederea evităňi producerii de evenimente cu urmări nedońte i

crearea condiţiilor necesare plantărü de mateńal dendrologic tănăr în loc ş în zona imediat apropiată, după

cai

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a

persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor (ce se vor efectua numai cu personal

specializat in domeniul horUculturiilsilvicultuńu/peisagisticfl), pńvind: respectarea avizului, respectarea

tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr.

1 ia HC.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184,

Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel
Saligny), Sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Defriare — 2 ex. 100% uscate;
— 1 ex. arbore în decIin biologic.

EXECUTIV,

POPA

Întocmit:

Exp. S(mona POPESCU

Red SP. I 6 ex. — 20022020 prezentul aviz a fosl poştaĺ pe stte-uI PMB
nĹfiw,w.pmbroflnsltutiiphmaaaídirediUdjrectia rnediu!awíze arbcn In consuItare/avze arboh n nsu!tare.phn pe dala de
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Tr
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 181778111032]

e-mail:
Dna

cĂ T R E:

(ReĹ: str. Thoma Ionescu nr. 6, sector 5)

Referitor Ia adresa dumneavoastră înregistrată Ia Primăria Municipiului 8ucureti cu nr.
1817781/29.01.2020 i Ia Direcţia de Medíu cu nr 1032/30.01.2020, pňvind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborĺlor situaţi pe terenul din str. Thoma Ionescu nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut faptul
că, Ia veriflcarea efectuată pe teren în data de 12.02.2020, s-a inventariat următorul mateńal dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea i administraree spe,tűlor verzi din intravdanul
Iocalităţflor, cu modificärfle .i completările ulterioere i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie e speţülor verzi pe teritoriul Municípiului Bucureti, avizăm:

reducerea cu 1/4 din volumul

reducerea cu 1/3 din volumul

1/3 din volumul

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
— 3ex. Prunus sp. e 2Ocm, h 3-5m, 100% uscat, twnchiuh putrede atacate de dăunători minieri, sufocate

de plante agăţătoare invazive;

Lucrări de igienizare i întreţinere necesare:
Toată suprafaţa de teren acoperită cu vegetaţie:

— eliminarea/tunderea vegetaţiei spontane erbacee i eliminarea speciilor dendrologice invazive de
Ailanthus sp. (fals-oţetar), Acer negundo (arţaruI-de-cenuă) i Prunus cu diametwl twnchiurilor mai mici de
6cm;

Toaletarellucrări đe intreţinere, formare ęi regenerare a coronamentuluilportului următorului
materialului dendrologic:

— lex. Ailanthus altissima (cenuaruI/faIs-oţetar) O 4Ocm, h 12-14m — eliminarea ramuńlor uscate,
reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului, rărirea/aerisirea coronamentului;

— lex. Ulmus sp. (ulm) ® 15-2Ocm, h 6m — eliminarea ramurilor uscate,
coronamentului, rărirea/aerisirea coronamentului, echilibrarea coronamentului;

— lex. Sambucus sp. (soc) e 22cm, h 8m — eliminarea ramuňlor uscate,
coronamentului, rărirea/aeńsirea coronamentului, echilibrarea coronamentului;

— 2ex. Prunus sp. O 15-2Ocm, h 4-5m — eliminarea ramurilor uscate, reducerea cu
coronamentului, rărirea/aerisirea coronamentului, echilibrarea coronamentului;
Menţiuni:

—toate Iucrăńle de intervenţie in coronamentele arboňlor, specificate în prezentul aviz, reprezintă tăieri
ale ramurilor tinere de schelet ş a crengilor prinse de acestea, fără afectarea sarpantelor pńncipale ale
coronamentelor;

—în cazul in care se constată, Ia momentul executărfl Iucrărilor, necesitatea imperioasă de tăiere a unor
arpante (ce prezintă fisuri, scorburi, etc.), Iocurile de tăiere a acestora vor fi acoperite cu mastic;
toate Iucrăńle de tăiere se vor realiza oblic, în zonele inelelor de calusare - pentru permiterea închiderii rănilor.

— eliminarea Iianelor crescute pe trunchiul ş în coronamentul arborilor;
— eliminarea de pe suprafeţele verzi, a depozitelor de deeuri vegetale.

Bd. Regina Elisabela nr. 47, &‘d poştal 050013, sector 5, Bucureşö, Romăn
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Menţionăm că potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normeíe de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureti, pentru refacerea fondului vegetal, În compensarea celor 3 exemilare de arbori avizaU
pentru defrisare, aveţi obligaţia plantării, in perioada optimă specifică acestor tipuri de Iucrări (primăvară
toamnă 2020), a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm i inălţime
corespunzătoare diametrului În funcţie de specie (raport de plantare - 1:1 pentru 3ex. 100% uscate), în curtea
imobilului de Ia adresa sus menţionată, conform Angajamentului de Plantare nr. 10321N13.02.2020.

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

- Iucrările de defriare i scoatere a rădăcinilor arborilor se pot efectua in orice perioadă a anului, in
vederea evitărfl producerfl de evenimente cu urmări nedońte ş crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr in Ioc ş in zona imediat apropiată, după caz;

- Iucrările de toaletare/întreţinere a coronamentelor arbońlor 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 spaţüior verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-pńmăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa În orice perioadă a
anuluD;

- igienizarea zonei se va executa conform prevederilor HCGMB nr 121/30.06.2010, în vederea
asigurărfl unui climat sănătos i a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas i protejarea
amenajări estetice ce-i indepIinete rolul de protecţie ecologică.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este räspunzător de siguranţa bunurilor i a persoanelor
în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor (ce se vor efectua numai cu personal specializat în
domeniul horticultudi/silviculturfl/peisagisticfl), privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie
a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009.

Pentru relaţü suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184, Direcţia
de Mediu din cadwl P.M.B. cu sediul in D-dul Regina Elisabeta nr 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), Sector
5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl i este valabil numai insotit de avizul
Ministerului Culturii, intrucăt terenul/imobilul figurează in Zona Protejată nr. 45 — Cotroceni, conform PUZ
Zone Construite Protejate aprobat prin HCGMB nr. 279/2000.

Toaietare — 5ex. arbori;
Defriare — 3ex. arbori - 1 OO% uscaţi.

DIRECTOR EXECUTIV,
‚ýÇUCÚĄ

Sim&3a-A4 iáha POPA

SeÁQ V‘3- J intocm,t:
?c1dt7 Exp. Simona P PESCU

Red: SP, I 4 ex. — 25.02.2020 prezentul aviz a íost postat pe site-uI PMB
hţţp:I'wvpmb rafinstitutiVpńmarWdimçliUdŕrectia mediuiavize arboń ĺn consułtare/avize arbod in 00nsutlare.php pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibńtuń nr 9-11, Sector 5

Spre $iină:

- S.C. Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5

- DI
e-mail:

Referitor Ia solicitarea domnului ‚ transmisă pin adresa nr 129213101.2020 de
către S.C. Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A. i înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr.
1823927/13.02.2020 şĺ Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1502/14.02.2020, privind emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în aliniamentul stradal din faţa imobilului nr. 15 din strada
Corod, Sector 5, vă facem cunoscut faptul că, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 06.032020, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaüflor verzi din intra vilanul localităţilor, cu moditîcărue i completäriĺe
ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protece a spa(Wor verzi pe teritoriul
Municipiuiui Bucuresti, avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradaI — faţă imobfl nr. 15:

— 1 twnchi de Cydonia oblonga (gutui) e l2cm, h 2m
— 1 trunchi de Prunus cerasus (visin) e lOcm, h 2m
— 1 trunchi de Prunus cerasífera (corcodus) e l2cm, h 2m
— lex. Prunus cerasifera (corcodu) e 3Ocm, h 4-5m — aflat in declin biologic: prezintă atac de

dăunători minieri si ciuperci saprorne, cilindw central afectaUputred, prezintă scorburi pe twnchi i în
dreptui coIetuIu uor inclinat spre imobil.

Menţionăm că potrivit HCGMB nr.304/2009 pňvind Normeie de protecţi& a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor avizati Dentru
defrisare, aveţi obligaţia plantărü, in perioada optimă specifică acestor tipuri de Iucrări (primăvara — toamna
anului 2020), a 9 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm ş inălţime
corespunzătoare diametrului in funcţie de specie (raport de plantar&— 1:1 pentru 3ex. trunchiuri i 6:1
pentru lex. in declin biologic), in Iocul arborilor eliminaţi verzi deficitare in vegetaţie,
adiacente/aflate in raza zonei de defńsare. S'

*2»

Nr 182392711502] /G M2Ů2r
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La finalizarea Iucrărilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării in teren a plantărilor în
compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelai act normativ.

În ceea ce privete aplicarea Iucrărilor de intreţinere/ regenerare/ formare/ echilibrare, asupra
coronamentului arborelui (lex. Prunus cerasifera — corcodu, O lScm, h 4-5m) situat în aliniamentul
stradal, in dreptul imobilului nr 15, precum i a tuturor arborilor aflaţi in aliniamentul străzii Corod, vă
comunicăm urmăloarele:
1) calitatea instituţiei dvs. de administrator al spaţíílor verzi potrivit actelor normative emise de
Consiliul General aI Municipiului Bucureti i Consiliul Local al Sectorului 1 i obligaţiile ce vă revin pńvind:
protecţia i conservarea spaţülor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei i a calităţii
spaţfllor verzi; elaborarea i aplicarea unui complex de măsuri pńvind aducerea i menţinerea spaţiilor verzi
in starea corespunzătoare íuncţfllor lor, potrivit prevedeńlor art.7 din Legea nr.2412007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.
2) cupńnsul adresei nr.11279/04.10.2019 emisă de Primăńa Municipiului Bucureti (PMB) - Direcţia
de Mediu, prin care administralońlor legah ai spaţülor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucureti le
este acordat dreptul de a efectua lucrări de intreţinere, formare i regenerare a arborilor i arbutilor aflaţi
pe spaUile verzi administrate, íără a necesară solicitarea prealabilă de emitere a avizului de specialitate1
adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăńei Municipiului Bucureti. Acordul este valabil pentru
perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu respectarea tuturor condiţiilor stabilite in adresa
nr.1 1279/04.10.2019 i în Anexele nr.1 ş nr.2 ale acesteia.

Astfel, administratorii spaţfllor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenţflle asupra
vegetaţiei în mod planificat i organizat1 în funcţie de necesităţile identificate de acetia i de cetăţeni,
asociaţii de proprietari1 etc., astfel incât să se asigure întreţinerea corespunzătoare a vegetaţiei cu
menţinerea stării de viabilitate a arborilor i arbutilor prin realizarea unor intervenţii proíesionale, cu
echipamente i instrumente de Iucru adecvate materialului dendrologic i tipului de intervenţie.

Pe toată perioada valabili(ăţü adresei cu caracter general nr. 11279/04102019 aveţi
responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea cetăţenilor, asociaţiilor de proprietań, care au
ca obiect solicitarea de intervenţii asupra matedalului dendrologic aat pe spaţiile verzi domeniu public pe
care le deţineţi în administrare i de a le soluţiona prin veńflcarea, evaluarea matehalului dendrologic i
luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea Iucrărilor de intreţinere, formare sau regenerare în funcţie
de caz (specie, stare biologică, amplasament, vărstă, data realizării ultimei intervenţii, etc.).

In situaţia in care pe spaţiile verzi aflate în administrare instituţiei dvs. constataţi material
dendrologic în declin biologic avansat, cu scorbuń profunde, cilindru central putred/lipsă, ciuperci saprote,
arbori inclinaţi, vă adresăm rugămintea de a-i marca cu vopsea verde i de a transmite Direcţiei de Mediu
informaţii privind caracteristicile dimensionale, localizarea exactă a acestora (strada, nr. potal, nr. bloc,
faţă - spate bloc, stânga - dreapta scară bloc, parcare situată în.. loc de joacă, etc) sub forma unui
tabel centralizator, precum i fotografii relevante ale arborilor marcaţi. Fiecare fotografle va fl numerotată
astfel încât să corespundă poziţiei din tabel i va purta tampila instituţiei emitente.

Transmiterea cererilor de emitere a avizelor de defrisare, având ataate tabelele centralizatoare ş
fotograflile aferente materialului dendrologic propus pentru defriare se va face prin depunerea acestora la
Registratura Primăriei Municipiului Bucureti.

In perioada 04.10.2019-30.04.2020, Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureti
nu va mai emite avize de toaleiare pe locaţii punctuale pentru materialul dendrologic din spaile verzi
situate pe domeniul public al Municipiului Bucureti, având in vedere faptul că adresa cu caracter general
nr. 11279/ 04.10.2019 acoperă toate necesităţile administratohlor spaţiilor verzi publice din Bucureti.
Menţionăm faptul că pentru arbohi uscaţi, emiterea avizului de dehiare se va realiza numai in perioada
de vegetaţie a acestora, după pomirea materialului dendrologic în vegetaţie, putându-se astfel să se
determine corect starea de viabilitate a acestora.

In cazul arbońlor aflaţi in «Lista arbońlor ocrotiţi de pe raza Municipiului Bucureth>, a arbohlor
prăbuiţi datorită inregistrăńi fenomenelor meteo nefavorabile ş a gestionării malerialului lemnos rezultat
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in urma lucrăńlor de intervenţie în coronament, se aplică prevederile Anexei nr.1 Ia H.C.G.M.B nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, art. 6, aliniatele
3), 4) lit. a), b) i aliniatul 5).

Menţionăm faptul că în baza adresei nr.11279104.10.2019 nu se execută Iucrări de defriare a
arborilor/arbutiIor de pe raza Municipiului Bucureti.

Conform celor menţionate mai sus vă rugăm să dispuneţi analizarea, verificarea şi luarea
măsurilor ce se impun pentru soluţionarea corespunzătoare a situaţiei semnalate, in conformitate cu
prevederile legale în vigoare i a celor cuprinse în cadrul adresei nr.1 1279/04.10.2019, urmând ca măsurile
adoptate să e comunicate şi Direcţiei de Mediu

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui legal al terenului, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constwcţiilor din jur, a reţelelor aeriene, astfel lucrările de defriare şÍ scoatere a rădăcinilor arbońlor se pot
efectua in orice perioadă a anului, în vederea evităhi producehi de evenimente cu urmări nedorite i
crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr în loc ş in zona imediat apropiată, după
cai

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor ş a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor (ce se vor efectua numai cu personal
specializat în domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr.
1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru relai suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 02113055500, int. 4184,
Direcva de Mediu din cadrul P.M.B, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel
Saligny), Sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteňi.

Defriare — 3 ex. trunchiuri;
— 1 ex. arbore în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo*#)lariaj OPA

r

Întocmit:

Exp. SimonCU

Red S,P. I 6 ex. — 10.032020 prezentul aviz a fosl pcstai pe siteuI PMB /pĄ ‚Ą 2
http:/I,.pmb.rohnsţiţuHi]phmahaJdirectiUdirectia mediulavize arboĂ n consultarelavize arboń in consultare.php, pe data de L.7
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

CĂ TRE:

DI
Str.

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr
1826144118.02.2020 i Ia DirecVa de Mediu cu nr. 1673/1902.2020, privind emiterea avizului de specialitate
de intervenţie asupra arborelui situat in incinta imobilului din str. Frt. Vasile Poenaw nr. 5, Sector 5, vă
facem cunoscut faptul că, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 06.03.2020, s-a inventańat următorul
mateńal dendrologic pentw care în conĺormitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea i
edministrarea spatiilor verzi din intravflanul Iocalităţilor, cu modiflcăńle i completările ulteňoare i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Ncrmeĺe de protecţie e spatülor verzi pe teńtoriul Municipiuĺui Bucureti,
avizăm:

Toaletareflucrări de intreţinere, formare i regenerare a coronamentuiuilportului următoruiui
materialului dendrologic:

— lex. Juglans sp. (nuc) e 80-lOOcm, h 10-12m — eliminarea ramurilor uscate, reducerea cu maxim
1/3 a volumului coronamentului, eliminarea/tăierea cioturilor existente din coronament — în vederea eliminării
zonelor uscate/afectate, prin realizarea unor tăieri oblice in zonele inelelor de calusare i acoperirea locurile
de tăiere cu mastic, rărirealaerisirea i echilibrarea coronamentului.

Menţiuni:
—toate Iucrările de intervenţie în coronamentul arborelui, specicate în prezentul aviz, reprezintă tăieri

ale ramurilor tinere de schelet i a crengilor prinse de acestea, fără afectarea sarpantelor principale ale
coronamentului;

—in cazul in care se constată, Ia momentul executăńi lucrăńlor, necesitatea imnedoasă de tăiere a
unor sarpante (ce prezintă fisuh, scorbuń, etc.), Iocuńle de tăiere a acestora vor fi acoperite cu mastic;

—toate Iucrăňle de tăiere se vor realiza oblic, în zonele inelelor de calusare - pentru permiterea
închideńi rănilor.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constwcţiilor din jur i a reţelelor aeńene, astfel toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeĺe de protecţie a spaii/or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure,şti,
în perioada de repaus vegetativ a arboňlor (toamnă-pńmăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminăńi ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului).

Nr. 1 826144I1673/ĺ3,-4'»k t2aĐ
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Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a

persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor (ce se vor efectua numai cu o firmă de
specialitate1 ce are angajaţi în domeniul horticulturfl/silviculturfl/peisagisUcii), privind: respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/305.55.00, int. 4184,

Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel
Saligny), sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.

Toaietareliucrări de între tŕnere, formare i regenerare a coronamentului/portuiui materialului
dendrologic — lex. arbore.

Întocmit:

Exp. Simona POPESCU

ŕ

Re SP. /4 ex. — 09.03.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htţp:Wvnňv,pmb.ro/institutiilphmadaídirectii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arboń in consultare.php pedata
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1772810/10571

CĂTRE
Domnul

Str. nr. ‚ sector 5

Spre ştiinţă
Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.

- office®aess.ro
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Referitor la adresa A.E.S. nr. 10524/10.09.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucureti cu nr. 1772810/16.09.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
10571/17.12.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru doi
arbori situaţi în curtea imobilului din str. Dr. Ion Ghiulamila nr. 22, sector 5, vă
facem cunoscut că la verificările efectuate pe teren în data de 16.10.2019 ş a
revenirii din data de 02.03.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea ş administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările i
completările ulterioare ş H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare:
Spatele curţü imobUului Cu nr 22, la lirnita cu Institutul Naţional de Expertiză
Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureti — LN.E.MR. C.MB.:

- 1 ex. Albitsia julibrissima (arborele de mătase) O 4Ocm, h 12-14m -

reducerea cu maximum 0,5-lm din lungimea ramurilor pendule peste gard spre
curtea I.N.E.M.R.C.M.B., în vederea eliminării riscului de frângere i prăbuire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentului, precum i eliminarea ramurilor rupte ş rămase prinse în coronament
datorită condiţiilor meteo din luna februarie 2020.
Transplantare:
Spaţiul verde curte faţa imobil cu nr. 22:

- 1 ex. Rhus typhina (oţetar) O 5 - 8cm, h 4-6m - transplantarea arbustului pe
latura din spate a proprietăţii, tot în curtea imobilului nr. 22, întrucât acesta este
dezechilibrat din cauza vandalizării Iui (ňutul de ramuri cu fructiflcaţii fiind arbore
omamental deosebit prin fructificaţiile care rămân peste iamă), cu aplicarea lucrărilor
de echilibrare a arbustului după transplantare.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucure, Romănia
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Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal ai terenului, cu

personal calificatispecializat în astfet de lucrări, evacuându-se masa lemnoasă pentru

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

deteriorarea construcţiilor din jur, astfel
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa l ia H.C.Q.M.B. nr.

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

Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvarăltoamnă) pentru a nu

ű afectat echilibwl biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- transplantarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic ai acestora, iuându-se

măsurile necesare asigurării prinderii materialului dendrotogic (udat, tutorat, etc.)

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunuriior i a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei lucrărilor,

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

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

nr. 304/2009.
La finalizarea lucrăriior de transplantare la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi

obligaţia de a anunţa Direcţia Mediu din cadwi P.M.B, în vederea veriflcării în teren

a Iocaţiilor unde au fost efectuate transplantările, In caz contrar aplicându-se

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

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

Identităţii Naţionale, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea

Monumentelor Istorice cu completările i modificările ulterioare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa/etare: ] ex. arbore
Transplantare : ] ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon iana POPA

N ‚—Intocmit,
—7—.

ExP-Cristina ENACHE

Red. PF13 aIOS.03.2020 prezenlul avíz a fost postat pe site'uI PMB /fl 1fl3 26'
in data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

CĂTRE
CQNSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare

os. 8ucureti RIoieti nr 86, sector 1, Bucureti
e-mail: offtce(aIpab.ro

Spre ętiinţă:

DI
e-mail:

Refeńtor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia Pdmăńa Municipiului Bucureti cu nr.
1837548/13.04.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2907/13.04.2020, privind emiterea avizului de
specialita(e de in(ervenţie asupra arborelui situat in aliniamentul stradal, in alveola din dreptul imobiluluŕ cu
nr. 12 din 8-dul Pieptănań, Sector 5, vă facem cunoscut faptul că, Ia verificarea eíectuată pe teren în data
de 21.04.2020, s-a inventaňat următowl mateńal dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţäĺor verzi din intra vflanul Iocalitătflor, cu modiňcăńle .şi
completădle ultedoare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecie a spaflilor verzi pe
teńtońul Municipiului Bucuresti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradal - în alveolele din dreptul imobflului cu nr. 12 din B-duî Pieptănari:

— lex. Acer negundo (arţar) ® 50-6Ocm, h 6-7m — in declin biologic — coronament parţial fránt,
scorbuń profunde în zona coletului i Ia inălţimea de aprox. 1-1,2m pe twnchi, Iipsă cilindru central, zone
intinse Iipsite de scoarţă/ńtidom;

— lex. Acer negundo (arţar) e 60-6Ocm, h 7-8m — in declin biologic avansat — scorbură deschisă
întinsă pe toată Iungimea twnchiului - din zona coletului i până în coronament, Iipsă totală a cilindwlui
central — de Ia nivelul coletului până în coronament, zone întinse Iipsite de scoarţăiritidom;

— lex. Acer negundo (artar) e 35cm, h 4-5m — in declin biologic — coronament parţial frânt, scorburi
pe twnchi Ia o înălţime de aprox. 1 ‚7-2m, cilindw central putred, atac masiv dăunătoń.

Menţionăm că potrivit HCGMB nr.304i2009 prŕvind Norme/e de protec(ie a spatűlor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea celor 3 exemnlare de
arboh avizati pentru defńsare, aveţi obligaţia plantăńi, în perioada optimă specifică acestor tipuri de Iucrăń,
a 18 ex. arbori tineń cu balot de pământ cu circumfeńnţa twnchiului de 20-2Bcm i inălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de plantare - 6:1), în alveolele în care s-a efectuat
def®area i în zonele adiacente zonei de defńare, deficitare în vegetaţie.
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La finalizarea Iucrărilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr 1 a H.C.G.M.B. nr 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea verifiçărü în teren a plantărilor în
compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelai act normativ.

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului legal al terenului, evacuăndu-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constwcUilor din jur, a reţelelor aeriene, astfel Iucrăńle de defdsare i scoatere a rădăcinilor arborilor se pot
efectua în orice peńoadä a anului, în vederea evităńi producehi de evenimente cu urmăń nedohte i
crearea condiţiilor necesare plantăńi de material dendrologic tânăr în Ioc i în zona imediat apropiată1 după
caz.

Precizăm că administratoruí Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor (ce se vor efectua numai cu personal
specializat in domeniul horticulturii/silvicullurii/peisagisticfl), privind: respectarea avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr.
1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de teleĺon,
Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B. cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr. 47,
Saligny), Sector 5.

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

Defriare — 3 ex. arbori în declin bioiogic avansat

Rănrnn MIHĂILESCU

021/3055500, int. 4184,
mansardă, (ańpa Anghel

lntocmit'

24. APR 2

Exp. Simona POPESCU

Red: S.P. 15 ex. — 23.04.2020 pezenţul aviz a fosI pcsĹ( pe site-uI PMB
hnp:/wM obo:;nstuťj2nmańa'directii'dredia rnediu!av.ze artorí in consultare'avi2e artori in nsulIarephp . pe data de

Bď Regina ELsabeta nr 47, ccd peştal 050013. sedcr 5. Buuiieşb, Rcmănia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1819730/1 1 40-1/........ 1 . 1. MP.q!.......

cAT RE,
Dna

Str. nr. , sector , Bucure§ti
e-mail:

Referitor la adresa dvs. . 'inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.

1819730/03.02.2020 9i Ia Direcjia de Mediu cu nr. 1140/04.02.2020, prin care ne solicitaji

erniterea avizului de specialitate pentru defri9area unui exemplar arbore situat Tn curtea

imobilului din str. Baionetei nr. 2, sector 5

si avand Tn vedere urmatoarele-.

– constatarile rezultate Tn urma verificarilor efectuate Tn teren Tn zilele de 21.11.2017 si

respectiv 17.03.2020;

– emiterea de catre Direcjia de Mediu a avizului de specialitate nr.

11438/1574670/23.01.2018, pentru arborele sesizat, aflat Tn incinta imobilul din str. Baionetei

nr. 2, la solicitarea fostului proprietar al terenului, prin care s-a autorizat execujia lucrarilor de

reducere cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrarilor de

echilibrare Tn vederea eliminarii riscului de frangere gi prabu§ire a ramurilor la conditii meteo

nefavorabile 9i eliminarea ramurilor uscate pentru un ex. Tilia sp. (tei) a 80cm, h 14m cu

recomandarea: „arborele se va monitoriza de citre proprietarul imobilului deoarece

prezinta ciuperci saprofite”

– completarea documentatiei cu: contractul de vanzare – cumparare autentificat cu nr.

, studiul geotehnic Tntocmit de un expert atestat de MDRT pentru proiectul de

„consolidare, recompartimentare, mansardare, refacere acoperi§ construc{ie existenta Sp+P

rezultand locuin{a individuala Sp+P+M, refacere imprejmuire §i bran§amente utilitati„ LInde la

capitolul // Cercetarea Terenului pct. f) se specifica - rostul dintre cele doua funda}ii este

colmatat cu ridacini ale teiului aflat Tn vecinitate, la o distan P de 1,50 – 2,00 m de
marginea funda+iilor”, extras de carte funciara 9i certificatul de urbanism nr. ;

– semnarea Tn data de 03.03.2020 a unui Angajament de plantare Tn compensare,

in conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind NormeZe de protec lie a

spa{iilor vern de pe teritoriul X4tmicipiului Bucure§ti, avizam :

(

(‘
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in curtea imobilului cu nr. 2 din str. Baionetei:

Defri9are cu extragerea radacinilor:

> 1 ex. Tilia sp. (tei) a 80 cm, h 14 m – prezinta ciuperci saprofite bazale si afecteaza

structura de rezistenta a imobilului.

Lucrarile avizate se executa prin grija proprietarutui legal al terenului, 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 rejelelor aeriene, defri9area 9i scoaterea

radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari

nedorite 9i crearea condijiilor pentru plantarea de material dendrologic tanar.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de siguranta bunurilor si a

persoanelor Tn zona operajiunilor 9i de supravegherea execujlei lucrarilor privind respectarea

avizului, '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, aveti obliga jia plantarii a unui ex. arbore tanar cu balot f

de pamant (cu circumferinja trunchiului de min. 20 cm 9i Tnaltime corespunzatoare acestuia,

in funcjie de specie), in curtea imobilului cu nr. 2 din str. Baionetei, conform Angajamentului

de plantare Tn compensare, respectand distantele reglementare fata de cladiri si retele de

utilitali, in urmatoarea perioada optima de plantare - toamna anului 2020.

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

aveji obligatia de a anunta Direcjia 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.

Prezentul aviz se va executa Tn regim de urgenji.

Defrisare – 1 ex. arbore

(

DIRECTOR EXECUTIV,

Si, 10PA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Razvan MIHAILEScu

.1/
B & MAI. 2,120

intocmit: Expert Simon? POPESCU

Red. PS/4ex./07.05.2020 prezentul aviz a fest postat pe site-ul PMB ' /
(httP://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php)1 pe data

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5. Bucure§tj. Romania
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direqia de Mediu

:/Tr

Nr. 1828064/1873/ '%

cAT RE,

ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT
Serviciul Planificare, Proiectare. Avizare

$os. Bucure9ti Ploie9ti nr.8B, sector 1
e-mail: office@.alpab.ro

(

Referitor la adresa dvs. nr. 2251/24.02.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1828064/24.02.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 1873/25.02.2002.
prin care solicita{i, conform cerinjelor 9i specifica{iilor din adresa Direcjiei de Mediu nr.
3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra a 12 ex.
arbori usca Ti in propoQie de 80-100% 9i a celor Tn declin biologic avansat, inventariaji
pe teren de catre inspectorii din cadrul institutiei dvs., arbori mentionati Tn tabelul cu
fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam:

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Fi
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor , cu modificarile 9i completarile
ulterioare qt H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecjie a spatiilor veai pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti , avizim defri9area a 12 exemplare arbori ce fac
obiectul prezentei cereri, situaji in platbandele verzi ale B-duI Unirii, tronsonul cuprins
Tntre Pia ja Unirii 9i Pia ja Constitutiei, sectorul 5.

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, 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 protecjie a spa+iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveti
obliga}ia plantirii a 62 ex. arbori tineri cu balot de pimant (raport de 6:1 pentru
pozijiile nr. 1-4 9i 7-12, 9i respectiv raport de 1:1 pentru pozijiile nr. 5 9i 6 din tabel), cu
circumferin}a trunchiului de 20-28cm 9i TIIaljime corespunzatoare diametrului in
func}ie de specie, in locajia unde se executa defri9arile, iar daca spajiul/amenajarea
peisagistica a parcului nu permite plantarea Tntregii cantitali, se vor planta pe alte spatii
verzi deficitare Tn vegetajie aflate Tn administrarea institu+iei dumneavoastra, 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 anunta Direc+ia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea

(
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verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanctiuni
conf. art. 4, lit, e din acelasi act normativ

Menjionim ci vi revin urmitoarele obligajii :
- inforrnarea cetajenilor cu privire la arborii avizaji pentru defri9are, prin publicarea

acestor informa+ii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spajiilor
verzi, in func+ie de posibilitatile informatice 9i de decizia fiecarei institutii;

- informarea cetatenilor, in Hmp util, despre executarea lucrarilor de defri§are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar in care acestea se vor executa,
+inandu-se cont de zona de acjiune 9i 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

Nerespectarea celor men+ionate in prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
interven}ie asupra arborilor firi aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sanctionat potrivit prevederilor art.
2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protectie a spa{iilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

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

Defri§are – 12 ex. arbori din care – 2 ex. uscate 80-100%;
– 10 ex. in declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Rizv ,n MIHAILESCU

(

intocmit:

Expert Simona pOPESCU

AS. MN. II’al

Red.: P.S./4 ex./1 2.05.2020

prezentul aviz a fost postat pe site.ul PMB
http://www . pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_medi u/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1829629/2008/

cATRE
Primiria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5

e-mail: primarie@sector5, ro
Spre 9tiin fa :

- S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

(

- DI

Str. i

Refentor la solicitarea domnului , transmisa pin adresa nr. 2139/17.02.2020 de catre
S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A. 9i Tnregistrata Ia P.M.B cu nr. 1829629/27.02.2020 §i la
Direcjia de Mediu cu nr. 2008/28.02.2020, privind emiterea avizului de specialitate de interven jie asupra
arborelui situat Tn aliniamentul strazii Soldat Olteanu Tn dreptul imobitului de la nr. 6, Sector 5, va facem
cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de 11,05.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Fl
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita+ilor, cu modificarile qi completarile ulterioare §i potrivit
A.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protec+ie a spajiilor verB pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizam:

Defri9are cu extragerea radicinilor:
– lex. Fraxinus sp. (frasin) a 60cm, h 14-16m – aflat Tn declin biologic: este Tnclinat spre imobil,

prezinta atac masiv de daunatori minieri qi furnici, cilindru central este afectat, prezinta scorbura pe trunchl
la o Tnal}ime de aproximativ 4m – rezultata Tn urrna eliminarii unei §arpante, asupra coronamentului au fost
aplicate lucrari de tiieri de regenerare (toaletare) – dar care nu au reu§it si echilibreze coronamentul,
prezinta risc ridicat de frangere 9i prabu9ire.

I

Mentionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Norrnele de protectie a spatiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru
defri9are, aveti obtigajia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari, a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pamant cu circumferinja trunchiului de 20-28cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului Tn
funcjie de specie (raport de plantare - 6:1 pentru 1 ex. in declin biologic), in locul arborelui eliminat 9i pe
spatii verzi deficitare in vegeta jie, adiacente/aflate Tn raza zonei de defri9are.

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

Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod p09tal 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania

Tel: 021.305.55.00
http://www. F)mb. ro



Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constructiilor din jur, a retelelor aeriene, astfel lucrarile de defri9are 9i scoatere a radacinilor arborilor se pot
efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de evenimente cu urmari nedorite 9i
crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar Tn Ioc $ in zona imediat apropiata, dupa
caz

Avand Tn vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisi de Primaria Municipiului Bucure§ti
(PMB) - Direc{ia de Mediu, pnn care administratoHlor legali ai spatiilor verzi publice situate pe raza
Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de Tntrejinere a arborilor 9i arbu9tilor aflaji

pe spajiile veai administrate, specifice perioadei de vegetatie prin Tndepartarea din coronamente a
crengilor uscate 9i/sau a celor frante/fisurate (conform alineatului / al adresei 3045/1 5.04.2020} precum 9i
analizarea §i progmmarea lucrarilor de Tntretinere/ 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), va rugam sa
aveti Tn vedere reaiizarea de interven;ii asupra veqetajiei din aliniamentul strazii Soldat Olteanu, in mod
planificat 9i orqanizat, in functie de necesitalile identificate Tn teren, astfel Tncat sa se asigure Tntrejinerea
corespunzatoare a vegetajiei cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor respectivi, prin realizarea unor
intewen;ii profesionale, cu echipamente §i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic 9i tipului
de interventie.

(

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucraritor (ce se vor efectua nurnai cu personal
specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului, respectarea

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 relatii suplimentare va rugam sa va adresati Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184,
Directia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul Tn B-duI Regina Elisabeta nr. 47, mansarda, (aripa Anghel
Saligny), Sector 5.

Prezentut aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defri§are – 1 ex. arbore Tn declin biologic.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

49 MAL 2020
Nr. 2997.5.1/

cAT RE,
S.C. APA NOVA BUCURESTI S. A

Str. Tunari nr. 60A, cladirea Stefan cel Mare, et. 6-9, Sector 2, Bucuresti
e-mail: office@apanovabucuresti. ro

(

Referitor la cererea dvs. nr. 19058307/10.04.2019, Tnregistrata Ia P.M.B - Direcjia de
Mediu cu nr. 2997/12.04.2018, prin care solicitaji emiterea avizului de specialitate pentru
interven+ia asupra arborilor situati in imobilele dejinute de APA NOVA in sectorul 5,

si avand in vedere urmatoarele'.

– verificarea efectuata pe teren, in data de 29.05.2019, cand s-a inventariat
materialul dendrologic pentru care s-a solicitat avizul de specialitate;

– completarea documentajiei cu: Contractul de Concesiune Tncheiat intre Consiliul
General al Municipiului Bucure9ti 9i Apa Nova Bucure9ti 9i certificatul constatator emis de
Registrul Coerjului;

– semnarea Tn data de 10.03.2020 a unui Angajament de plantare Tn

compensare,
in conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. m. 304/2009 prA?ind Normele de protec lie

a spaliitor vern de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizam :

( Defri9are cu extragerea ridacinilor:
SRp Farado din str. Vigoniei nr. 2:

- 1 ex. Acer negundo (arjar) a 50cm, h 7m – uscat 80%;
- 2 ex. Abies sp. (brad) a 10-12cm, h 18m – degarnisiji, dezechilibraji, cu ramuri

dezvoltate doar pe o parte, in pericol de frangere;
SH Giurgiului nr. 86:

- 1 ex. Prunus avium (cire9) a 30cm, h 8m – cu scorbura la baza, lipsa cilindrul
central:

- 1 ex. specie neidentificata ei 30cm, h 8m- Tmbracat Tn iedera – uscat 100%;
Serbota din str. §erbota nr. 4:

- 1 ex. Acer sp. (arjar) a 30 cm, h 12 m cu scorbura la aprox. 10 cm pe trunchi cu
lipsa cilindrul central 9i scorbura la aprox. 9i 1 m pe trunchi cu cilindrul central putred;

- 1 ex. Morus sp. (dud) a 40 cm, h 12m cu scorbura pe aprox. toata lungimea
trunchiului cu lipsa cilindrul central;

Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cod po;taI 050013, sector 5, Bucure91, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



SRp Petre lspirescu din str. Dumbrava Noui nr. 36:
- 1 ex. Populus sp. (plop) a 40 cm, h IC)m cu scorbura la aprox. 1 m pe trunchi cu

cilindrul central putred.

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al
terenurilor, 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 rejelelor
aeriene, defrisarea si scoaterea radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condi+iilor pentru plantarea de
material dendrologic tartar.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor 9i
a persoanelor Tn zona operajiunilor 9i de supravegherea execu+iei lucrarilor privind
respectarea avizului, 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor aviza li pentru defri9are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ave}i obliga ga plantarii a 38 ex. arbori tineri cu balot
de pamant, cu circumferin{a trunchiului de min. 20 cm 91 TIIaljime corespunzatoare acestora,
in functie de specie (raport de plantare 6:1 pentru arborii Tn declin biologic; raport de plantare
1:1 pentru arbori usca{i) , in curtea imobilelor unde se realizeaza defri9arile, conform
Angajamentului de plantare Tn compensare nr. 2997/A/10.03.2020, respectand distanjele
reglementare fala de cladiri 9i re+ele de utilitali, in urmatoarea perioada optima de plantare -
toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obligatia de a anunja 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.

(

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

Defri§are – 8 ex. arbori din care: 6 ex. in declin biologic 9i 2 ex. uscaji.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1829616/2009/ 27.MAI zazo

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1, Sector 5

e-mail: primarie@sector5,ro

Spre §tiin}a :
• S.C. Amenajare Edilitara gi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

DI r
e-mail:

(

Referitor la solicitarea domnului , transmisa pin adresa nr.
2337/18.02.2020 de catre S.C. Amenajare Edilitara ;i Salubrizare S.A. 9i inregistrata Ia P.M.B
cu nr. 1829616/27.02.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 2009/28.02.2020, privind emiterea
avizului de specialitate de interven Ue asupra arborelui situat in aliniamentul §oselei Alexandriei,
in dreptul imobilului de la nr. 194A-196, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea
efectuata pe teren in data de 11.05.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru
care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\'ind reglement area ;i administrarea spajiitor
verzi din intravUanul locatita Htor, cu modi$cdrile $i completarite ulterioare $ potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 pri\lind Normele de proteclie a spaliilor verd pe teritoriul Mtmicipiului
Bucure§ti, avizim:
Defri9are cu extragerea radicinilor:
Spajiu verde, §os. Alexandriei, in dreptul imobitului nr. 196:

– lex. Populus sp. (plop) a 50cm, h 4m – aflat Tn declin biologic, prezinta trunchi fisurat,
existand pericolul prabu$irii la condi}ii meteorologice nefavorabile ;i producerii de accidente sau
pagube materiale.

– Menjionam ca potdvit HCGMB nr.304/2009 pri\?ind Normele de protec(ie a spa}iilor
verzi de pe teritoriul IV£unicipiului Bucure iii, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri§are, aveji obliga jia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, 6ex. arbori tineri cu balot de pamant cu circumferin}a trunchiului de 20-28cm
9i ina Time corespunzatoare diametrului in hmc He de specie, astfel: 1 ex arbore in locul arborelui
defri§at de la adresa sus men}ionata §i 5 ex. arbori in zone deficitare in vegetaTie de pe raza
sectorului 5.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ann. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anun}a Direc lia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. wi po 9taI 050013, sector 5. Bucuregi, Romania
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in teren a plantarilor in compensare. In caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela$i
act norrnatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc}iilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§me §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice pedoada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

A\and in vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria Municipiului
Bucure§ti (PMB) - DirecTia de Mediu, pan care administratorilor legali ai spa}iilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de intre}inere a
arborilor §i arbu§tilor anaji pe spajiile verzi administrate, specifice perioadei de vegetajie pan
Tndepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate (conform
alineatului 1 at adresei 3045/15.04.2020) precum §i analizarea ei programarea lucrarilor de
Tntrejinere/ 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), va rugam sa ave Ii in vedere
realizarea de intewenFii asupra exemplarului de Populus aaat in aliniamentul $oselei
Alexandria, in dreptul imobilului de la nr. 194A, in mod planificat §i organizat, in funcFie de
necesitaFile identificate Tn teren, astfel incat sa se asigure Tntre}inerea corespunzatoare a
vegetajiei cu menUnerea starii de viabilitate a arborilor respectivi, prin realizarea unor interven di
profesionale, cu echipamente §i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului
de interven jie.

Precizam ci administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunudlor ;i a
persoanelor in zona operaliunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), 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.

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

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

(

IHAILESCU

:iT%
§ef Serviciu Avize 9i Acorduri

Alexandru NICOLAE

>JA+
intocmit:

Expert Simona POPESCU

/fh22 MAI. 2020

Red.: S.P.. 6ex. 25.05.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

S/TB

Nr. 1835480/2550/
27.MAI aM

cAT RE,
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare

§os. Bucure9ti Ploie9ti nr.8B, sector 1
e-mail: office@.alpab.ro

(

Referitor la adresa dvs. nr. 3420/18.03.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1835480/25.03.2020 9i la Direc+ia de Mediu cu nr. 2550/27.03.2020,
prin care solicitati, conform cerinjelor 9i specificajiilor din adresa Direcjiei de Mediu nr.
3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru interven ja asupra unui ex.
arbore aflat Tn declin biologic avansat (arbore frant - uscat Tn proporjie de 90'7,),
inventariat pe teren de catre inspectorii din cadrul institujiei dvs., arbore mentionat Tn
tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam:

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea gi
administrarea spa+iilor verzi din intravilanul localita+ilor , cu modificarile 9i completarile
ulterioare qi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a spa+iilor veai pe
teritoriul Municipiului Bucure gti , avizim defri9area a 1 exemplar arbore ce face
obiectul prezentei cereri, situat in Parcul Regele Mihai I (fost Herastrau), sectorul 1.

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 construc+iilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil,
mobilierului urban situat Tn locurile de recreere, a re+elelor aeriene din jur .

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea arborelui avizat pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protec+ie a spajiilor veai pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, aveji
obligajia plantirii a unui ex. arbore t6nir cu balot de pimant (raport de plantare
1:1), cu circumferin}a trunchiului de 20-28cm ei TrIal jime corespunzitoare
diametrului in func jie de specie, in locajia unde se executa defri9area, in perioada
optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

(

Bd. Regina Elisabota nr. 47. ccxl po$taI 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania
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La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveti 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 sanctiuni
conf. art. 4, lit. e din acelasi act normativ

Menjiongm ci vi revin urmatoarele obligajii :
- informarea cetajenilor cu privire la arborii avizaji pentru defri9are, prin publicarea

acestor informaji fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spajiilor
verzi, in funcjie de posibilita jite informatice 9i de decizia fiecarei institu Iii;

- informarea cetajenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice ei a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
+inandu-se cont de zona de acjiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informajii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in funcjie de posibilita Tile
informatice si de decizia fiecarei institutii

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
interven ge 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 protecjie a spatiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure gti.

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

(

Defri§are – lex. arbore uscat 90%.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Sef Serviciu Avize si Acorduri

Alexandru NICOLAE

22. MAI. 2020

intocmit:

Expert SimonalPOPESCU

Red.: P.S./4 ex./1 8.05.2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de MediuI

N

cAT RE,
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRATIA LACURI PARCURI Sl AGREMENT BUCURESTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare

§os. Bucure§ti Ploie9ti nr. 8B, sector 1 ,Bucure9ti
E-mail : office@alpab. ro

Referitor la adresa dvs., inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti - Direcjia de
Mediu cu nr. 3119/22.04.2020, prin care solicitaji „defri9area unui arbore din specia Acer
negundo, avand diametrul intre 60-70cm 9i Tnaltimea de 9-10m" situat Tn B-duI Pieptanari nr.
10, sector 5, va facem cunoscut faptul ca, dup verificarea efectuata pe teren Tn data de
11.05,2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea
spatiilor vemi din intravilanul localitatilor, cu modificarile gi completarile ulterioare, HCGMB
nr.114/2011 privind amenajarea Bi Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de
aliniament st H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a spa+iilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, avizam :
Defri9are cu extragerea radacinilor 9i obligativitatea menjinerii alveolei :
Aliniament stradal Tn dreptul imobilului cu nr. 10 din B-duI Pieptanari:

– lex. Acer negundo (artar) a cca. 7C)cm, h 10m, cu un coronament de mari dimensiuni –
in declin biologic avansat – cu scorbura deschisa pe trunchi, cilindrul central putred, 'inclinat la
20' spre carosabil –risc mare de dezradacinare 9i prabu9ire pe carosabil

Lucrarea de defri§are cu extragerea radacinilor se va executa Tn regim de urgenta prin
grija administratoru tui legal al terenului pe care se afla arborele, cu marcarea
corespunzitoare a zonei de execu jie a lucririlor (la o ora cu trafic redus), evacuandu-se
masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea constructiilor din jur, a rejelelor aeriene Tn vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite gi crearea conditiilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn Ioc 9i Tn zona imediat apropiata, dupa caz

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor 9i
a persoanelor Tn zona operatiunilor, supravegherea executiei lucrarilor (ce se vor efectua numai
cu personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execujie 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.

Menjionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protectie a spajiilor verzl
de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelu} avizat pentru defri9are, aveti obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant cu circumferin+a trunchiului de 20-28cm
si Tnaltime corespunzatoare diametrului in functie de specie (raport de plantare - 6:1), astfel : 1
ex. in alveola in care s-a efectuat defrisarea si aRe 5 ex. in zonele adiacente zonei de defrisare,
deficitare Tn vegetatie de pe raza sectorulul 5.

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 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.

(

Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cod po;taI 050013, sector 5, Bucure$0, Romania
Tel: 021 .305.55.00
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Pentru relajii suplimentare va rugam sa va adresa li la nr. de telefon, 021/3055500, int
4183, Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul Tn B-duI Regina Eiisabeta nr. 47, mansarda,
(aripa Anghel Saligny), Sector 5.

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

(/
Sef Serviciu Avize si Acorduri

Alexandru NIbOLAE

;/T-
PV

22. MAI. 2020

Tntocmit: Exp. T9Qora BUIL/\
1)

Red : B. T./ 5 ex. – 19.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http.//www.pmb ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pedgta de.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de MediuI

Nr. 1836509/2701/ 05, ll.IN, 2020

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5

e-mail: primarie@sector5 , ro

(

Spm 9tiin fa :
• S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5

e-mail: office@aes5.ro

- DI

Referitor la solicitarea domnu lui Paraschiv lliu A, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr. 1836509/01.04.2020 §i la Directia de Mediu cu nr. 2701/02.04.2020, privind emiterea avizutui de

special itate de interven{ie asupra arborelui situat Tn spajiul verde adtacent blocului IC din Catea Ferentad
nr. 72C, Sector 5, in dreptul intrarii Tn sc. A, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren
in data de 11.05.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conforrnitate cu Legea

nr. 24/2007 privind reglementarea qi administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localita+ilor, cu modificarile

qi completarile utterioare 9i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pnvind Normele de protecjie a spa+iilor verzi pe
teritoriul Municiplului Bucure§ti, avizam:

( Defri9are cu extragerea radicinilor:
– lex. Populus sp. (plop) a 50-70cm, h 12m - 100% uscat.

Men!}onam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecjie a spa+iilor verzi de pe
teritoriut Municipiului Bucure§ti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru

defri§are, aveti obliga jia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucaN (toamna anului 2020
– primavara anului 2021), a unui ex. arbore tanar cu balot de pamant cu circumferinta trunchiului de 20-
28cm 9i Tnal Time corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie (raport de plantare - 1:1), in spajiul
verde de pe care se realizeaza defri§area.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveji obligatia de a anunja DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. In vederea verificarii Tn teren a plantanlor Tn
compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-se masa

lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po;taI 050013. sector 5, Bucure;ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri9are ;i scoatere a radacinilor arborilor se pot
efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de evenimente cu urmari nedorite.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran;a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea executiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu personal
specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), pHvind: respectarea avizului, respectarea
tehnologiei de execujie a taienlor, 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 relatii suplimentare va rugam sa va adresati Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184,
Direcjia 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.

Defrisare – 1 ex. arbore 100% uscat

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

fVlihiilescu

/0hI ag ECTIA ;a
IIIa DE MEt)lu -a)D q.

Sef Serviciu Avize si Acorduri

Alexandru NICOLAE
(T-I'

(

intocmit:

Expert Simona POPESCU

29. MAL 2020

Red : S.P. / 6 ex. - 27.05,2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http-/rl'nnv.pmb.roanslitutiiFprirnartaFdirectiildirectia mediu/avize arbori in consultareF’avize arbori in consultare.php , pe data de__..,.,...

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poetaI 050013, sector 5. Bucure9ti. Romania
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

: / Cf

Nr. 1842140, 1845843/3764,4362/ 76' IUN. 2020

cAT RE,
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI $1 AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Sos. Bucuresti Ploiesti nr.8B, sector 1

e-mail: office(q).alpab. ro

(

Referitor la adresa dvs. nr. 5489/04.04.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucuresti cu nr. 1842140/13.05.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 3764/13.05.2020,
completata de dvs. cu tabelul anexi rectificat 9i , Tnregistrat la Primaria Municipiului
Bucuresti cu nr. 1845843/25.05.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 4362/26.05.2020,
prin care solicitati, conform cerintelor 9i specificajiilor din adresa Direcjiei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru interven+ia asupra a 6 ex.
arbori uscati Tn proportie de 80-100% 9i a celor Tn declin biologic avansat (conform
tabelului rectificat – pentru pozitiile 4, 5, 6, 7, 8, §i 9), inventariaji pe teren de catre
inspectorii din cadrul institujiei dvs., arbori menjionaji in tabel cu fotografiile aferente
anexate solicitarii. va comunicam

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Fl
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita{ilor . cu modificarile 9i completarile
ulterioare qi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protec{ie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti , avizim defri9area a 6 exemplare arbori cu
obligativitatea pistririi alveolelor, ce fac obiectul prezentei cereri, situati Tn

aliniamentul stradal al B-dului Pieptanari, sectorul 5.
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 construc{iilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil,
mobilierului urban situat Tn locurile de recreere, a rejelelor 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 protec Vie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, ave Ii
obligajia plantarii a 31 ex. arbori tineri cu balot de pamant (raport de 6:1 pentru
pozitiile nr. 5-9 9i respectiv raport de 1:1 pentru pozitia nr. 4 din tabel), cu
circumferinja trunchiului de 20-28cm gi TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn
funcjie de specie, in loca{ia unde se executa defri9arile 9i pe alte spa Iii verzi deficitare
in vegeta jie aflate Tn administrarea institutiei dumneavoastra, in perioada optima de
plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod po$taI 050013, sector 5, Bucure$ti. Romania
Tel: 021.305.55.00
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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. in caz contrar se vor aplica sancjiuni
conf. art. 4, lit. e din acelasi act normativ

Menjionim ci vi revin urmitoarele obligajii :
- 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, in func+ie de posibilita+ile informatice 9i de decizia fiecarei institu+ii;

- informarea cetajenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalutui orar Tn care acestea se vor executa,
!inandu-se cont de zona de actiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informajii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func jie de posibilita+ile
informatice si de decizia fiecarei institutii

Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
intervenjie asupra arborilor fari aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sanc+ionat potrivit prevederilor art.
2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec{ie a spatiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrisare – 6 ex. arboR din care – 1 ex. 100% uscat;

– 5 ex. in declin biologic.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Mihiilescu
F,.

f
§ef Sewiciu Avize 9i Acorduri,

Alexand ru NICOLAE

?lk..
Tntocmit:

Simona POPESCU

7 1 IUN. 20;#

Red.: P.S./4 ex,/10.06.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www . pmb..php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
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Lf

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direqia de Mediu

;/ rf
Nr. 1842496/3814/ IUN. 2020

cA TR E,
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Sos. Bucuresti Ploie§ti nr.8B, sector 1

e-mail: office@.alpab. ro

(

Referitor la adresa dvs. nr. 5488/04.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucuresti cu nr. 1842496/13.05.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 3814/13.05.2020,
prin care solicitati, conform cerintelor 9i specificatiilor din adresa Direc+iei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru intervenjia asupra a 12 ex.
arbori uscati Tn proporjie de 90-100% 9i a celor Tn declin biologic avansat, inventariaji
pe teren de catre inspectorii din cadrul institujiei dvs., arbori men Ionaji in tabel cu
fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam:

- in conforrnitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea fl
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitalilor , cu modificarile 9i completarile
u lterioare q1 H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a spatiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure$ti , avizam defri9area a 12 exemplare arbori cu
obligativitatea pastririi alveolelor, ce fac obiectul prezentei cereri, situa Ii in
aliniamentul stradal al Prelungirii Ferentari, sectorul 5.

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, a re+elelor 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 spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti. aveji
obligajia plantirii a 47 ex. arbori tineri cu balot de pimant (raport de 6:1 pentru
pozi+iile nr. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 9i respectiv raport de 1:1 pentru pozi+iile nr. 1, 6, 7, 10, 11
din tabelul-anexa), cu circumferin fa trunchiului de 20-28cm 9i TrIal}ime
corespunzitoare diametrului Tn func jie de specie, in locatia unde se executa
defri9arile 9i pe alte spatii verzi deficitare Tn vegeta jie aflate Tn administrarea institujiei
dumneavoastra, 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 obligatia de a anun}a Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea

(

Bd. Regina Elisatnta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
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verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. 'in caz contrar se vor aplica sanctiuni
conf. art. 4, lit. e din acelasi act normativ

Men+ionim ca vi revin urmatoarele 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, 'in func jie de posibilita+ile informatice 9i 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 acjiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informa+ii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func+ie de posibilitatile
informatice si de decizia fiecarei institutii

Nerespectarea celor men+ionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren. va fi considerata
intervenjie 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
teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 1 2 ex. arbori din care – 5 ex. 90-100% uscati,

– 7 ex. in declin biologic.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

aihailescu

§ef Serviciu Avize §i Acorduri,

Alexandru NICOLAE
(

q„.
intocmit;

1 1 IUN. 20211

Red.: P.S./4 ex./lO,06.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www . pmb..php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013. sector 5, Bucure$ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de MediuI

S/ ;FT

Nr. 18391==:3:2-;

cATRE,
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3
e-mail: afi©2pmb.ro

Spre 9tiin$ :
- Asociajia de proprietari a blocurilor AB - administrator

Str. General Ion Dragalina nr. 31, sector 5
(

Referitor la solicitarea dumneavoastra nr. 17376/14.04.2020, inregistrata la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu nr. 1839138/27.04.2020 §i la Direc Ua de Mediu cu nr.
3360/27.04.2020 §i respectiv cu nr. 3026/15.04.2020, privind actualizarea avizului de
specialitate nr. 8494/1553962/05.01.2018, privind intewen ga asupra arborilor situa$ in spaTitIl
verde adiacent blocului B din str. General lon Dragalina nr. 31, Sector 5, in conformitate eu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Ti administrarea spajiilor verzi din intravilanut
localitillilor, cu modi$cdrile ii completilrile ulterioare $ potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pri\?ind
Normete de protecjie a spaliitor verzi pe teritoriut Municipiului Bucure$ti, avizim :

Defri9are cu extragerea ridicinilor:
Spa liu verde spate bloc B, carte interioard:

– lex. Populus sp. (plop) O 90 cm, h 14 m – in declin biologic, cilindrul central putred pe
jumatate din lungimea lui, scorbud multiple la baza ;i sistem radicular de suprafala putred.

(

Men}ionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\?ind Normele de protec lie a spaliilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucur e;ti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri§are, aveji obligajia plantarii, in perioada optima specifici acestor
tipuri de lucrari, a 6 exemplare arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin}a trunchiului
de 20-28cm §i Tna jime corespunzatoare diametrului in nmc Tie de specie. in locajia unde se
realizeaza defri;area, de la adresa sus menjionata, iar daca spajiul/amenajarea existenta nu
permite plantarea tuturor arborilor, se pot planta §i pe alte terenuri deficitare in vegetajie, aflate
in administrarea institujiei dumneavoastra

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

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a rejelelor aedene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
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radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Avand Tn vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria Municipiului
Bucure§ti (PMB) - DirecTia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de intre}inere a
mborilor §i arbu§tilor aflali pe spa}iile verzi administrate, specifice perioadei de vegetaTie pnn
indepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate (conform
alineatului I al adresei 3045/15. 04.2020) precum §i analizarea §i programarea lucrarilor de
Tntrejinere/ echilibrare/ formare/ regenerare a materialului dendrologic specifice perioadei de
repaus vegetativ, pentru toamna anului 2020 – primavara anului 2021 (conform alineatului F –
Gestionarea soticitaritor de Toaletare at adresei ante-menjionate), vh rugam sa aveji in vedere
realizarea de interven}ii asupra materialului dendrologic aflat Tn spa}iul verde adiacent blocului
B din str. General Ion DragaIina nr. 31. in mod ,planificat §i organizat, in funcjie de
necesita+ile identificate Tn teren, astfel Tncat sa se asigure Tntre}inerea corespunzatoare a
vegetajiei cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor respectivi, pan realizarea unor interven Pi
profesionale, cu echipamente §i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului
de interventie.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticultudi/silviculturii/peisagisticii), 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii.

r

Defri§are – 1 ex. arbore – in declin biotogic.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

(

§ef Sewiciu Avize qi Acordurl
Alexandru NICOLAE

qca
Tntocmit:

Expert Simona POPESCU

Red.: S.P. Sex. 15.06.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http : / ''wuxv.pmb.ro/instit utli'primaria’direct ii ' direct ia_medlu''avize_arbori_in_consultare a\’ize_arbori_in_consultare . php , pe data de.

1 7. !UN. 2929
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

.Sf?’£

Nr. 1842911/3891/JWHO

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

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

e-mail: primarie©2sector5.ro

Spre 9tiin g :
• S.C. Amenajare Edilitara fi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1, Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

DI

e-mail:

(

Referitor la solicitarea domnului , inregistrata la Primaria Municipiului
Bucure$ti cu nr. 1842911/14.05.2020 §i la Direc}ia de Mediu cu nr. 3891/14.05.2020, privind
emiterea avizului de specialitate de intervenjie asupra arborelui situat fa spatiul verde adiacent
blocului P4 din str. Frunte Latd an 2, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea
efectuata pe teren Tn data de 11.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru
care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea fl administrarea spa+hlor
verz£ din intravilamrl localitdlilor, cu modi/icdrile $i completdri le ulterioare $ potrivit
A.C.G.M.B. 304/2009 pri\lind Normele de protecjie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiutui
Bucure$ti. avizam:
Defri9are cu extragerea ridicinilor:
Latura stangd a btocului – spre parcare spate bloe:

– lex. Catalpa sp. (catalpa) a 15cm, h 4m – 100% uscat.

(

Menjionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de proteclie a spa+iilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure$ti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri$are, ave Ii obligaTia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a unui exemplar arbore tanir cu balot de pam alt, cu circumferin@
trunchiului de 20-28cm §i inal jime coresprmzatoare diametrului Tn func+ie de specie, in locul
arborelui defri;at de la adresa sus menjionata.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ahn. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave Ii obligajia de a anunja Direc Ha de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii
in teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i
act normatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a re}elelor aedene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
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radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitadi producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn Ioc ;i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Av&rd in vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Pdmaria Municipiului
Bucure§ti (PMB) - Direc jia de Mediu, pan care administratorilor legali ai spa}iilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de intre}inere a
arborilor 9i arbu9tilor af:laU pe spajiile verzi administrate, specifice perioadei de vegetaHe prin
Tndepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate (conform
alineatului I at adresei 3045/15.04.2020) precum §i analizarea 9i programarea lucrarilor de
Tntrejinere/ echilibrare/ forman/ regenerare a materialului dendrologic specifice perioadei de
repaus vegetativ, pentru toamna anului 2020 – primavara anului 2021 (conform alineatului F –
Gestionarea Solicitdrilor de Toaletare at adresei ante-men{ionate), xl rugam sI aveji in vedere
realizarea de intervenjii asupra materialului dendrologic aflat in spa}iul verde adiacent blocului
P4 din str. Frunte Lata nr. 2, in mod planincat $i organizat, in funcjie de necesitaTile identificate
in teren, astfel incat sa se asigure intre}inerea corespunzatoare a vegeta}iei cu menjinerea starii
de viabilitate a arborilor respectivi, prin realizarea unor interven Iii profesionale, cu echipamente
;i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de intervenjie.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie 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.

(

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

Defri§are – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Rdzvan MIHi\ILESCU

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri

Alexandru NICOLAE

>L:
intocmit:

Expert Simon.a POPESCU

1 7, !UN. 29:9
Red.: S.P./6ex./ 12.06.2020
pnzentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:,’'www.pmb.ro’lnstltutii/pnmaria/dinctii/dinctla mediu/avlze arbori in consultare,'avrze art)ori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1843368/4030/ 22 !UN. 2929

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

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

e-mail: primarie@sector5, ro

Spre 9tiin fa :
- S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

DI

e-mail:

(

Referitor la solicitarea domnului Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu m. 1843368/18.05.2020 §i la Direc fia de Mediu cu m. 4030/19.05.2020, privind
emiterea avizului de specialitate de intervenjie asupra arborilor situa$ fm aliniament ul B-dului
Schitn Magureanu, pe tronsonul cuprins tntre B-duI Regina Etisabetu si Splaiul Independen jei,
Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de 11.06.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
pri\?ind reglementarea $i administrarea spaTiilor verzi din intravilanut localitdlitor, cu
modincdr ile ii completdrile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pri\'ind Normele de
protecjie a spajUlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizam:

Defri9are cu extragerea ridicinilor 9i obligativitatea pistririi alveolelor:

in dreptul nr. 3:
– lex. Ulmus sp. (ulm) el 40-50cm, h=20m – in declin biologic, prezinta scorburi/gale

profunde pe trunchi, cilindru central putred – pericol de prabu§ire;

in dreptul nr. 5 – col! cu B-duI Regina Elisabeta:
– lex. Ulmus sp. (ulm) a 40-50cm, h=10-12m – in declin biologic, prezinta o gala profunda

deschisa pe toata lungimea trunchiului, cilindru central putred – pericol de prabu;ire;

in dreptul nr. 8:
– lex. Ulmus sp. (ulm) a 75-80cm, h=20-22m – 100% uscat.

(

Menlionam ca, potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de proteclie a spajiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucur eiti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborilor avizali pentru defri?are, aveji obliga Ua plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a 13 exemplare de arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin}a trunchiului
de 20-28cm §i inal jime corespunzatoare diametrului Tn nmcjie de specie, in pastilele/alveolele din
care se realizeaza defri§area §i pe spa+iile verzi deficitare Tn vegetafie, adiacente zonei de dni;are,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
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pe care Ie ave}i in administrare.
La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ahn. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveji obligajia de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor Tn compensare. In caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act
normatrv

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcTiilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn loc §i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Av aId in vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria Municipiului
Bucure§ti (PMB) - Direc Ua de Mediu, prin care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de intre}inere a
arborilor §i arbu§tilor aHaji pe spajiile verzi administrate, specifice perioadei de vegetaPe pan
Tndepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate (conform alineatutui
/ al adresei 3045/15.04.2020) precum §i analizarea §i programarea lucrarilor de intrejinere/
echilibrare/ formare/ regenerare a materialului dendrologic specifice perioadei de repaus vegetativ,
pentru toamna anului 2020 – primavara anului 2021 (conform alineatului F – Gestionarea
Solicitdrilor de Toaletare at adresei ante-menlionate). va rugam sa aveji in vedere realizarea de
intervenjii asupra matedalului dendrologic aflat in aliniamentul B-dului Schitu Magureanu, pe
tronsonul cuprins intre B-duI Regina Elisabeta $i Splaiul Independen jei, in mod planificat §i
organizat, in nmc jie de necesitaTile identificate in teren, astfel incat si se asigure Tntrejinerea
corespunzatoare a vegetajiei cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor respectivi, prin
realizarea unor intewen Iii profesionale, cu echipamente §i instrumente de lucru adecvate
materialului dendrologic §i tipului de intewen ge.

Precizam ci administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor ;i a
persoanelor Tn zona operaTiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silvicultudi/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea 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.

(

De.fri§are – 3 ex. arbori, din care: - 2 ex. In dectin biologic,
- 1 ex. IOC)c7,uscat.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Razvan MIHAILESCU
m

O
$

9ef Serviciu Avize ei Acorduri,
Alexandru NICOLAE

%-
intocmit:

Expert Simona POPESCU

Red.: S.P. 6eI. 16.06.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:/'/\\\'w.pmb.ro ' institut ii,'primaria'’direct ii'’'directia_nrediu avize_arbori__in_consultare a\'ize_arbori_in_consultare . php , pe data de,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

b''/ FC

Nr. 1833945, 1843740/2366,4031/ 22 !UN. 29:9

cAT RE:
ASOCIATIA ROMANA PENTRU PERSOANE cu HANDICAP MINTAL

e-mail

(Str. Rafiei nr. 12, Sector 5\

(

Referitor la solicitarea dumneavoastra, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1833945/09,03.2020 §i la Direcjia de Mediu cu nr. 2366/10,03,2020, completata prin adresa dvs. Tnregistrata

la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1843740/18.05,2020 §i la Directia de Mediu cu nr. 4031/19.05.2020,
privind emiterea avizului de specialitate de intervenjie pentru un ex. arbore situat Tn incinta proprietalii private
din str. Rafiei nr. 12, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de
17.03.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu O.G. nr. 195/2005

privind protec jia mediului, cu modificarile qi completarile ulterioare §i potrivit A.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protec+ie a spa+iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim:

Toaletare/lucrari de intrejinere, formare 9i regenerare a coronamentului/portului urmatorului
materialului dendrologic:

– lex. Prunus cerasifera (corcodu9) a 35cm, h 6-8m – eliminarea ramurilor uscate 9i reducerea
volumului coronamentului cu 1/3, eliminarea 9arpantei (din zona inelului de calusare) dinspre strada – care

se sprijina pe firele electrice §i badijonarea acesteia cu mastic, rarirea 9i echilibrarea coronamentului.

(

Mentiuni:

–lucrarile de interventie in coronamentul arborelui, specificate Tn prezentul aviz, reprezinta taleri ale

ramurilor tinere de schelet 9i a crengilor prinse de acestea, fara afectarea $arpantelor principale, cu excepjia
celei specificate;

–in cazul Tn care se constata, la momentul executarii lucrarilor, necesitatea imperioasa de taiere a

unor 9arpante (ce prezinta fisuri, scorburi, etc.), locurile de taiere a acestora vor fi acoperite cu mastic;
–toate lucrarile de taiere se vor realiza oblic, in zonele inelelor de calusare - pentru permiterea

Tnchiderii ranilor.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, 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 rejele tor aeriene, astfe} toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
A.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec{ie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepjia eliminarii ramuritor uscate, operatiune ce se poate executa Tn orice perioada a anului).

Bd. Regina Elisatnta nr. 47, cod po 9taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
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Precizam ca administratorut legal al terenului este raspunzator de siguranta bunurilor 9i a
persoanelor 'in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu o firma de
specialitate, ce are angajati Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului,
respectarea 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.

Pentru relajii suplimentare va rugam sa va adresati Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184, Direcjia
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/lucrari de Tntretinere, forrnare §i regenerare a coronamentului/podului materialulul

dendrologic – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, (

Rizvan Mihiilescu

9ef Serviciu Avize 9i Acorduri,

Alexandru NICOLAE

(

intocmit:

Exp. Simona POPESCU

q 7. tOR. ItS
Red : S.P. 1 4 ex. – 16.06.2020 pnzentul aviz a fast postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.m/institutii/pnmaria/direcM/directia mediu/avize arbori in consultare/avlze arbori in consultare.php , pe data de__.,...
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

!./ 7 ,('

Nr. 1843773/4086/ 22 10N. 29-'n

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5
e.mail: primarie@sector5,ro

Spre 9tiinji :
- S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A,

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

• Asociatia de Proprietari bl. V81 din str. Baltagului nr. 5, Sector 5
e-mail:

(

Referitor la solicitarea AsociaTiei de Proprietari bl. V81, sc. 2 din str. Baltagului m. 5,
transmisi prin adresa S.C. Amenajare Edilitara §i Salubdzare S. A. nr. 5642/23.04.2020 §i
Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1843773/19.05.2020 §i la Direc lia de Mediu
cu nr. 4086/20.05.2020, privind emiterea avizului de specialitate de interven jie asupra unui arbore
situat in spa fiat verde adiacent bl. V81 din str. Battagului nr. 5, Sector 5, yR facem cunoscut
faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de 11.06.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ff
administrarea spajiilor verzi din intravHanul localitillilor, cu mod Ifrcdrile Ti completilrile
ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de proteclie a spaTiilor verzi pe
teritoriut Municipiului Bucure$ti, avizim:

Defri9are cu extragerea ridicinilor:
(

Laterald – la limita dintre sc.1 si sc.2:

– lex. Acer sp. (arjar) O 25cm, h=10-12m – 100% uscat;

Zona stangd jala de intrarea tn sc.1 :
– lex. Robinia sp. (salcam) a 15-20cm, h=8-10m – 100% uscat;

Zona dreapti fa( a de intrarea tn sc.1 – spre coI!:
– lex. PrImus cerasifera (corcodu§) a 10-12cm, h=2,5m – 100% uscat.

Menlionam ca, potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\?ind Normele de protec jie a spajiilor verzi
de pe ter it or tuI Municipiului Bucur eiti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborilor aviza}i pentru defri$are, aveji obliga jia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a 3 exemplare de arbori tineri cu balot de pam hIt, cu circumferin}a trunchiului
de 20-28cm §i Tnallime corespunzatoare diametrului in func jie de specie, in spaliul verde IInde se
realizeaza defri§area - adiacent bl. V81 din str. Baltagului nr. 5.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
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304/2009, ave{i obligajia de a anunja Direc Ua de Me(liu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare. In caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act
normatrv.

Lucrarile avizate se vor executa pan grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc}iilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri;are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producedi de
evenimente cu urmari nedodte §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar in Ioc ;i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a tiierilor, 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.

De.fri§are – 3 ex. arbori IC)0%, uscali.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Sewiciu Avize fi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

\

lb-
(

intocmit:

Expert Simona POPESCU

[
Red.: S.P. 6ex. 16.06.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: “/\\ww.plnb.ro/institutii 'prilnaria'directii direct ia_me(liu avize,rrbori_in consultare avjze_arbori _ln_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

J/ f£
Nr. 1843813/4089/ 32. IUN. 29:9

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

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

e-mail: prtmarie©2sector5,ro

Spre 9tiin P :
• S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5; e-mail: office(a2aes5.ro

DI
e-mail:

(

Referitor la solicitarea domnului , transmisa prin adresa S.C. Amenajare
Edilitara ;i Salubrizare S. A. nr. 3890/ 16.03.2020 §i inregistrati la Primaria Municipiului Bucure§ti
cu m. 1843813/19.05.2020 §i la Direc}ia de Mediu cu nr. 4089/20.05.2020, privind emiterea
avizului de specialitate de interven jie asupra unui arbore situat fm spa+tuI verde udiacent bl. 23/1,
sc. L din str. Pecineaga nr. 4, Sector 5. va facem cunoscut faptul ca. la verificarea efectuata pe
teren Tn data de 11.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea m. 24/2007 pri\/ind regZementarea $i administrarea spafiilor verzi din
intravitanul localitd}itor, cu modiftcdrile §i completdrite ulterioare $ potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 pri\?ind Normele de proteclie a spaTiilor verzi pe teritoriul Municipiutui Bucure§ti,
avizim :

( Defri?are cu extragerea ridicinilor:
Zond intrare tn bloc – adiacenti parcdrii:

– lex. Prunus cerasifera. (corcodu§) el 30cm, h=7m – in declin biologic, prezinta ciuperci
saprofite pe trunchi, trunchiul este fisurat longitudinal in zona inferioara, Tnclinat spre parcare –
pericol de prabu§ire;

Menjionam ca, potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\?ind Normele de protecjie a spajiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure§t i , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborilor aviza+i pentru defri§are, aveji obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de Iucrari, a 6 exemplare de arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin Ta trunchiului
de 20-28cm §i inal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie, in spa}iul verde IInde se
realizeaza defri;area - adiacent bl. 23 A, sc. 1 din str. Pecineaga m. 4.

La nnalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveli obliga jia de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act
normativ.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$al 050013. sector 5, Bucure gi, Romania
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Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construe}iilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul honiculturii/silviculturii/peisagisticii), pdvind: respectarea
avizului, respectarea 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.

Defri§are 1 ex. arbore tn declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Razv„an MIH/ULESCU

§ef Serviciu Avize §i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

?It-= (

Tntocmit=

Expert Simona POPESCU

, I.\US.2q'.qRed.: S.P. 6eI. 16.06.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: r'/nbl\'.pmb.ro'institutii/primaria'’direct ii, direct ia_me(liu ''avize _ arbori _in _ consllltarc'avize__arbori_ in_consultare php , pe data de
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1 1 1 1 1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI

Directia de Mediu

5/ TC

Nr.M8 / 22 fUN- 29:9

cATRE
Primiria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1, Sector 5

e-mail: primarie@sector5.ro

(
Spn 9tiin+i :

• S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

n [) r) a

Str.

Referitor la solicitarea doamnei , transmisa pin adresa nr.
3569/10.03.2020 de catre S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S. A. $i inmgistrata la P.M.B
cu nr. 1843821/19.05.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 4090/20.05.2020, privind emiterea
avizului de specialitate de intervenTie asupra arborelui situat in aliniamentul strazii Nicolae
Manolescu, in dreptul imobilului de la nr. 6, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea
efectuata pe teren in data de 11.06.2020, s-a inventadat urmatorul material dendrologic pentru
care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\Find reglementarea ff administrarea spa+tHor
verzi din intravilanul localitd{itor, cu modiftcdrite §i completirrile ulterioare $ potdvit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de proteclie a spajiilor verzi pe teritoriut Municipiului
Bucure$ti, avizim:
Defri9are cu extragerea ridicinilor 9i pistrarea obligatorie a pastilei:
Alveotir/pastild verde - str. Nicolae Manolescu, in dreptul imobilutui nr. 6:

– lex. Tilia sp. (tei) a 50-60cm, h 4m – aflat in declin biologic, prezinta scorbura bazala
profunda, in dreptul coletului – care traverseaza trunchiul, cilindru central putred, prezinta
ciuperci saprofite $i este inclinat spre strada, existand pericolul prabu$iNI la condi gi
meteorologice nefavorabile ;i producerii de accidente sau pagube materiale.

Men}ion&n ca potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protec+ie a spaliilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§t i, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri?are, aveji obligaTia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, 6ex. arbori tineri cu balot de pamant cu circumferin@ trunchiului de 20-28c>m
;i ina Time corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie, astfel: 1 ex arbore in locul arborelui
defri9at de la adresa sus menjionata ;i 5 ex. arbori in zone deficitare in vegetajie de pe raza
sectorului 5.

(
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La nnalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ann. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligaUa de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii
in teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i
act normatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se m&uri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc}iilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn Ioc ;i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor ;i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execujie 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.

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

Defi$are – 1 ex. arbore – in declin biologic.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

\ILESCURdzv_1

+

egMANU

Sef Serviciu Avize si Acorduri

Alexandru NICOLAE

7K
(

intocmit:

Expert Simona PF)PESCU

Red. : S.P./6ex./ 12.06.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:, ,,www.pmb.ro/institutii/primaria,'directii/directlamediu'avize arbori ln_consultare/avlze arbori in consultare.php , P data de,

} 7. IUN. 29:9
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

3/ 7£
Nr. 1843843/4091/ 72 !UN. 29:9

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5

e-mail: primarie@sector5.ro

(
Spre 9tiin P :

• S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

Referitor la solicitarea petentului, transmisa pin adresa nr. 3568/10.03.2020 de catre S.C.
Amenajare Edilitara §i Salubrizare S. A. §i imegistrata la P.M.B cu m. 1843843/19.05.2020 9i la
Direc jia de Mediu cu nr. 4091/20.05.2020, privind emiterea avizului de specialitate de
interven He asupra arborelui situat in aliniamentul strazii Dr. Nicolae D. Staicovici, in dreptul
imobilului de la nr. 4, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la vedficarea efectuata pe teren in
data de 11.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiitor verzi din intravilanul
localitdjilor, cu modificdrile $i completdriZe ulferioare $ potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pri\?ind
Normete de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiutui Bucure$ti, avizim:
Defri9are cu extragerea ridicinilor ;i pistrarea obligatorie a pastilei:
Alveolir/pastild verde - str. Dr. Nicolae D. Staicovici, in dreptul imobilutui nr. 4:

– lex. Tilia sp. (tei) el 80cm, h 6-7m – aflat in declin biologic, prezinta atac masiv de
acadeni, lipsa ritidom pe 40% din suprafaTa trunchiului, coronament frant, existand pericolul
prabu;irii la condi Oi meteorologice nefavorabile $i producerii de accidente sau pagube materiale.

Menjionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\lind Normele de protec+ie a spa+iilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$ti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri?are, aveji obligajia plant&ii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, 6ex. arbori tineri cu balot de pamant cu circumferin}a trunchiului de 20-28cm
;i Tnal Ome corespunzatoare diametrului in fu:nc jie de specie, astfel: 1 ex arbore in locul arborelui
defri§at de la adresa sus men}ionata §i 5 ex. arbori Tn zone deficitare in vegetajie de pe raza
sectorului 5.

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

(
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in teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sane Huni conf. art. 4 din acela;i
act normativ.

Lucradle avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a rejelelor aedene, astfel lucrarile de defri;are ;i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tank in loc 9i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea 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.

Defi$are 1 ex. arbore – in dectin biologic.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Sef Serviciu Avize si Acorduri

Alexandru NICOLAE

%;
(

intocmit:

Expert Simona POPESCU

Red. : S.P./6ex./ 1 2.06.2020

pnzentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: ,www.pmb.m/instlrutii/pnmanak]irectil,’dlrectla mediu'avlze arborl in consultare/avlze art)on in consultare.php , F data de

\1. 1.UN. 2U9
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Jr Tf

Nr. 4738/...............:.?W

cAT RE,

Ministerul Apiririi Najionale

B-duI George Co9buc nr. 39-49, Sector 5, Bucure9ti
e-mail:

Referitor la adresa dumneavoastra nr. A 4563/04.06.2020, Tnregistrata la Direcjia de Mediu cu nr.
4738/04.06.201920, privind emiterea avizului de specialitate de inteNenjie asupra arborilor situaji in incinta
C din Bulevardul George Co9buc nr. 39-49, Sector 5, va facem cunoscut faptul
ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de 11.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic
pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea fi administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localita+ilor, cu modificarile qi completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M,B. 304/2009 privind

Normele de protecjie a spa+iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim:

(

Defri9are cu extragerea radacinilor:
La limita de proprietate cu vecinitatea din str. Gazelei nr. 4, alipiji de gardul despiRitor -
Tncalcandu-se limitele legale de plantare conform prevederilor Noului Cod Civil - Capitolul Ill - Limite
juridice ale dreptului de proprietate privata, Secjiunea l- Limite legale, Art. 613- DistanTa minima pentru
arbor b

– 3ex. Populus sp. (plop) g 40-60cm, h 10-12m - in declin bioloqic - datorita sufocarii trunchiurilor §i
partial a coronamentelor de catre liane invazive;

– 5ex. Populus sp. (plop) a 40-60cm, h 10-14m, 100% uscaji – sufocaji de liane invazive;

– 1 ex. Populus sp. (plop) g 80-100cm, h 14-16m, 100% uscati – sufocat de liane invazive.

Lucrari de igienizare 9i Tntretinere necesare:
Toati suprafa}a de feren acoperita cu vegeta jie:

– elimtnarea/tunderea vegetatiei spontane erbacee 9i eliminarea speciilor dendrologice invazive cu
diametrul trunchiurilor mai mid de 6cm;

– eltminarea lianelor crescute pe trunchiul arborilor 9i Tn coronamentele arborilor, unde este cazul;

– aplicarea urmatoarelor lucrari la toate exemplarete de arbori: eliminarea drajonilor 9i a lastarilor
lacomi, eliminarea ramurilor/crengilor uscate, ndicarea coronamentelor, rariri Tn coronament §i reduceri
u§oare §i uniforme a coronamentelor cu % din volumul acestora, echilibrarea coronamentelor;

– fasonarea periodica a arbu§tilor;

– eliminarea de pe suprafe+ele verzi, a depozitelor de de9euri vegetale (resturilor vegetale ramase in
urma lucrarilor).

(

Menjionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Norrnele de protectie a spatiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea celor 9 exemplare de

arbori avizaji pentru defri§are, aveji obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari,
toamna anului 2020 - primavara anului 2021, a 24 ex. arbori tineri cu balot de pamant cu circumferinja
trunchiului de 20-28cm 9i TrIaljime corespunzatoare diametrului in functie de specie (raport de plantare -
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6:1 pentru 3ex. in declin biologic 9i 1:1 pentru 6ex. 100% uscate), in curtea imobilului de la adresa sus
menjionata, conform Angajamentului de Plantare nr. 4738/A/16.06.2020.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constructiilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel:

- lucrarile de defri9are 9i scoatere a radacinilor arborelui se pot efectua Tn orice perioada a anului,
in vederea evitarii producerii de evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de
material dendrologic tartar in Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz;

- lucrarile de Tntrejinere a coronamentelor arborilor 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
Bucure§ti , in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul

biologic al acestora (cu excep jia eliminarii ramurilor uscate, operajiune ce se poate executa in orice
pedoada a anului);

- igienizarea zonei se va executa conform prevederitor HCGMB nr, 121/30.06.2010, in vederea
asiguririi unui climat sanatos 9i a condijiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic ramas §i
protejarea amenajarii estetice ce-9i Tndepline9te rolul de protectie ecotogica.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranta bunurilor §i a
persoanetor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu personal
specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului, respectarea
tehnologiei de execujie a taierilor, in caz contrar apticandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr.
1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

(

Pentru relajii suplimentare va rugim sa va adresaji la nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184,
Direcjia 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 si este valabil numai Tnsotit de

avizul Ministerului Culturii, Tntrucat locatia (B-duI George Co9buc nr. 39-49) este inclusa Tn PUZ Zona
protejata nr, 9 – Regina Maria,

Defri§are – 3ex. in declin biologic;
6ex. 100% uscate.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
(

ILESCU

§ef Sewiciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

tr

intocmit:

Expert Simona POPESCU

Red : S.P. / 4 ex. - 17.06.2020 pnzentul aviz a fast postat pe site-ul PMB

http.//www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe dab de„...,.,
1 7. IUN, ?q’iTI

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. 1846238/4392/ 2 a tUN. ?n TO

cAT RE,
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare. Avizare
§os. Bucure9ti Ploie9ti nr.8B, sector 1

e-mail: office@.alpab. ro

(

Referitor la adresa dvs. nr. 6234/21.05.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucuresti cu nr. 1846238/26.05.2020 st la Directia de Mediu cu nr. 4392/27.05.2020.
prin care solicitati, conform cerin+elor 9i specificatiilor din adresa Directiei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra a 7 ex.
arbori uscaji in proportie de 100%, inventariaji pe teren de catre inspectorii din cadrul
institu+iei dvs., arbori menjionaji in tabel cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va
comunicam

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea fl
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor , cu modificarile 9i completarile
utterioare 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti , avizam defri§area a 7 exemplare arbori, ce fac
obiectul prezentei cereri, situati Tn Parcul lzvor, sectorul 5.

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, a rejelelor 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 Bucure§ti, aveji
obligatia plantirii a 7 ex. arbori tineri cu balot de pamant (raport 1:1), cu
circumferin ja trunchiului de 20-28cm 9i trIaljime corespunzitoare diametrului in
func}ie de specie, in loca+ia unde se executa defri9arile (Parcul lzvor), 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 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, lit. e din acelasi act normativ.

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccx] po$taI 050013. sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www . pmI). ro



Menjionim ca vi revin urmitoarele obliga Iii :
- informarea cetajenilor cu privire la arborii avizaji pentru defri9are, prin publicarea

acestor informaTii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spajiilor
verzi, in func jie de posibilita jle informatice 9i 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 actiune 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

Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
intervenjie asupra arborilor firg 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[ie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrisare – 7 ex. arbori 100% uscati.

r

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

9ef Sewiciu Avize 9i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

q&; (

intocmit:

Expert Simona P9PESCU

1 99 IUN 7nTn
Red.: P.S./4 ex,/24,06,2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
httP://www. pmb..php , pe data de.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia de Mediu

)

:/ 76-

Nr. 1845393,1846118/4278,4356/
as IUL.

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

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

e-mail: primarie@sector5.ro

Spre 9tiinji :
- S.C. Amenajare Edilitara gi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1, Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

• Dl . pre§edinte a1 As. Prop. bl. ACD+AC din §os, Panduri nr. 60, Sector 5
e-mail:

(

Referitor la solicitarile domnului – pre§edinte a1 As. Prop. bl. ACD+AC din
§os. Panduri m. 60, Sector 5, Tnregistrate la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1845393/22.05.2020, 1846118/25.05.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 4278/25.05.2020,
4356/26.05.2020, privind emiterea avizului de specialitate de interven He asupra arborilor situa$ in
spatial verde adiacent bl. /ICD+AC din Sos. Panduri nr. 60, Sector 5, va facem cunoscut faptul
ca, la verincarea efectuata pe teren Tn data de 23.06.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\'ind reglement area ff
administrarea spajHlor verzi din intravitcmut tocalitaTitor, cu modifrcilrite Ti completdrile
ulterioar e §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pri\?ind Normele de protecjie a spajiilor verzi pe
teritoriut Municipiului Bucure§ti, avizim:

\

Defri§are cu extragerea ridicinilor:
Zond parc interior:

– lex. Acer sp. (arjar) - O 60cm, h z+m – in declin biologic avansat, lipsa ritidom pe 80% din
trunchi, cilindru central putred:

lex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal - a 15cm/tulpina, h 6m – 100% uscat:
9ex. Ulmus sp. (ulm) - O 10cm, h 5-8m – 100% uscaji;

3ex. Ulmus sp. (ulm) - O 10-15cm, h IC)m – 95% uscaTi;
lex. Ulmus sp. (ulm) tri-tulpinal - a 10-15cm/tulpina, h 10m – 100% uscat;

Spajin verde zona exterioard – spre str. Dr. F. I. Rainer:
lex. Prunus sp. (corcodu§) O 15cm, h 2,5-3m – 100% uscat;

lex. Ulmus sp. (ulm) - a 20-25cm/tulpina, h 10-12m – 100% uscat;
lex. Ulmus sp. (ulm) - O 10-15cm/tulpina, h 4m – 100% uscat;

Spajiu verde zond exterioard – spre bisericd:
– lex. Primus sp. (corcodu§) O 10cm, h 2,5m – 100% uscat.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00

http://www pmb. ro



Men}ionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 pr hind Normele de protecjie a spaIHlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucur eTti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor
aviza$ pentru defri§are, ave}i obligaga plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de
lucrari, a 24 exemplare arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin}a trunchiului de 20-
28cm ;i Tnal Time corespunzitoare diametrului Tn func Tie de specie (rapor de plantare de 1:1 pt 18
ex. 80-100% uscate §i respectiv de 6:1 pentru I ex. in declin biologic), in locul arborilor defri;ad,
de la adresa sus mentionata.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa m. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave$ obligajia de a anun Ta Direc Ha de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act
normativ.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masIIN de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc}iilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn loc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucririlor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticultudi/silvicultudi/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie 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.

(

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii §i este valabil numai
inso Iit de avizul Ministerului Culturii, Tntrucat locajia este inclusa in PUZ Zona protejata nr. 77 –
Academia Militara.

Deft$are – 19 ex. arbori din care: - 18 ex. 8C)-100c/, uscate:
1 ex. in declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

’an MIHAILESCU
(

§ef Serviciu Avize §i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

M
a

intocmit:

Expert Simona P9PESCU

3(1\UR. BW .F
Red.: S.p. 6eI. 26.06.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http. /, urn\'.pmb.ro inst itutii/'primaria"directii directia_mediu' avize_arbori ln_consultare'avizc_aI-bori_in_consultarc.php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccxl po$taI 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

N' 1846015/4303/ O & IU L. 2020

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5

e-mail: primarie@sector5.ro

Spre 9tiin Ii :
- S.C. Amenajare Edilitara 91 Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr, 9 -1 1 , Sector 5; e-mail: office@aes5,ro

DI

e-mail:

(

Referitor la solicitarea domnului transmisa pdn adresa S.C. Amenajare
Edilitara §i Salubrizare S. A. nr. 6265/12.05.2020 §i inregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti
cu nr. 1846015/25.05.2020 §i la Direc jia de Mediu cu m. 4303/26.05.2020, privind emiterea
avizului de specialitate de interven lie asupra unui arbore situat fm spatiul verde adiacent 6/. 20, sa
4 din str. Soldat candea Ion mr. 9, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata
pe teren Tn data de 26.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\'ind regZementarea li administrarea spaliilor verzi din
intravitamd localitdlilor. cu modifrcilrite §i completilrile utterioare $ potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriut Municipiului Bucure§ti,
avizim :

(

Defri;are cu extragerea ridicinilor:
Zond intrare Tn bloc – partea dreaptd:

– lex. Morus sp. (dud) a 30cm, h=8-10m – in declin biologic, este afectat puternic la nivelul
coletului. cilindru central putred – atacat de daunatori minieri. zone cu ritidom lipsa pe trunchi,
prezinta multe crengi uscate in coronament, este Tnclinat spre strada – pericol de prabu§ire.

Menjionam ca, potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\?ind Normele de protec lie a spaIn tor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucur e;ti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborilor avizali pentru defri§are, aveji obliga jia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari. a 6 exemplare de arbori tineri cu balot de pamant. cu circumferinja trunchiului
de 20-28cm §i Tnal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie, in spajiul verde unde se
realizeaza defri§area, precum $i in zone deficitare in vegeta jie, adiacente loca}iei de defri§are, pe
care institutia dumneavoastra le are in administrare.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ann. 5 din Anexa m. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga lia de a anunla Direc Ua de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf art. 4 din acela§i act

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania

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



normativ.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc}iilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedodte §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar in loc §i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran ja bunurilor §i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie 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.

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

DeRi;are 1 ex. arbore tn declin biotogic.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

6\-aFfI MIHAILESCU

%%
a

1g:
g

It
IIe

Sef Serviciu Avize gi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

eJ&;
(

intocmit:

Expert Simona POFESCU

3G IUN. m

Red.: S.P. 6ex. 29.06.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
llttp:,//ubv.pmb.ro ’institut ii/'primaria/direct ii/directia_medlu,'a\'ize_arbori _Inconsultare ’avize_arbori_ In_consultare .php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pa;taI 050013, sector 5, Bucure91, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb,ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

( / - Jf

Nr. 1846045/4346/

cATRE,

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI 91 AGREMENT BUCURE9TI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare

§os. Bucure§ti Ploie9ti nr. 8B, sector 1 , Bucure9ti

e-mail: ofHce@alpab.ro

(

Spre 9tiin}a :
- S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-maIl: office@2aes5.ro

DI
e-mail:

Referitor la solicitarea domnului transmisa prin adresa S.C. Amenajare Edilitara
§i Salubrizare S. A. cu nr. 6260/12.05.2020 §i inregistrata la Primiria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1846045/25.05.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 4346/26.05.2020, privind emiterea avizului de
specialitate de intewen jie asupra arborilor situaTi fn aliniamentul din Calea /3 Septembrie (iona
Hotel Marriot – BRD) , Sector 5. va facem cunoscut faptul ci, la verificarea efectuata pe teren in
data de 23.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea m. 24/2007 pri\'ind yeglementarea §i adwlinistrarea spaTiilor verzi din intravilanut
tocatitirjilor, cu modifrcdrile §i comptetilrite ulterioare 9i potrivit A.C.G.M.B. 304/2009 pri\'ind
Normele de protec jie a spa{iitor verzi pe teritoriul Municipiutui Bucure§ti §i H.C.G.M.B.
114/2011 pri\'ind amenajarea §i Intrelinerea alveotetor stradale din cadrul planta}iilor de
aliniament din Municipiut Bucure§ti, avizim:

(

Defri§are cu extragerea ridicinilor §i cu obligativitatea pistririi alveolelor:

Aliniament strudal – Calea 13 Septembrie nr. 103, bl. 99:
– lex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h 6-8m – 95% uscat;

Aliniament stradul – Calea 13 Septembrie nr. 112, bl. 52-54:
– lex. Tilia sp. (tei) a 35cm, h 8-10m – 90% uscat;
– lex. Tilia sp. (tei) a 35cm, h 8-10m – 100% uscat;

Aliniament stradal – Calea 13 Septembrie nr. 116, bl. 58:
– lex. Tilia sp. (tei) a 40-50cm, h 12m – 100% uscat;
– lex. Tilia sp. (tei) a 40-50cm, h 12m – 70% uscat – in declin biologic. atacat de ciuperci

saprofite.

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



Menjionam ca potdvit HCGMB nr.304/2009 pri\'ind Normele de protecjie a spajiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucure§t i , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor
aviza+i pentru defri§are, aveji obligajia plant&ii, in perioada optima specifica acestor tipuri de
lucrari, a 10 exemplare arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin}a tnmchiului de 20-
28cm §i ina Time corespunzatoare diametrului Tn func Tie de specie (rapor de plantare de 1:1 pt 4 ex.
80-100% uscate §i respectiv de 6:1 pentru 1 ex. in declin biologic), in locul arborilor defri;aji
precum §i Tn zone adiacente loca}iilor de defri§are, deficitare Tn vegetagp, aflate Tn administrarea
institutiei dumneavoastra.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ann. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. m.
304/2009, aveji obligajia de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act
norrnatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc{iilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri;are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioadi a anului, in vederea evitadi producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic
tank in loc ;i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunudlor ;i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu Oe 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.

(

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

Defri§are – 5 ex. arbori din care: - 4 ex. 80-100c7, uscate:
- 1 ex. In dectin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

f£'“ (

SH
U
C

o'd S,cP
a938

§ef Serviciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

qI;
intocmit;

ba\uR. tBIS
Expert ,e

prezentul aviz a fost postat pe site.ul PMB
http: '''urn\’.pmb.ro'institutii ''primariaHirect il directIa_mediu a\'ize_arboH_in_consultare“a\lze_arboh_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia de Mediu

I
_'/ 7£

Nr. 1846023,1846111/4348,4353/

cATRE,

Primaria Sectorului 5
Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

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

e-mail: primarie@sector5.ro

Spre 9tiinji :
• S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A,

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

DI

e-mail :

(

Referitor la solicitarile domnului , transmise prin adresele S.C. Amenajare
Edilitara $i Salubrizare S.A. cu m. 6269/12.05.2020. 6561/19.05.2020 §i Tnregistrate la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu m. 1846023/25.05.2020. 1846111/25.05.2020 §i Ia DirecTia de Mediu
cu nr. 4348/26.05.2020, 4353/26.05.2020, privind emiterea avizului de specialitate de intewen Oe
asupra unor arbori situa}i in spafiul verde adiacenf bl. 2, sc. 2 din str. Soldaf Yasile Croitoru nr.
3, Sector S, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de 23.06.2020, s-
a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind regtementarea Ti administrarea spajiitor verzi din intravilanul tocatitdlitor, cu
modi$cirrile ;i completdrile ulterioare §i potrivit A.C.G.M.B. 304/2009 pri\?ind Normele de
proteclie a spa{tHor verzi pe teritoriut Mtmicipiului Bucure§ti, avizim :

Defri9are cu extragerea ridicinilor:
Spajiu verde intrare bl. sc. 2 – parted dreaptd:

lex. Tilia sp. (tei) - O 30-35cm, h 18m – 100% uscat;

lex. Tilia sp. (tei) - a 25cm, h 16m – 100% uscat;
lex. Tilia sp. (tei) - O 20cm, h lz+m – 100% uscat;

(

Spajiu verde – laterala stangd a blocului, col! cu str. Lt. campeanu:
– lex. Celtis sp. (sambovina) a 20-25cm, h 8-9m – 100% uscat;
– lex. Ulmus sp. (ulm) - a 10-12cm, h 5-6m – 100% uscat.

Men}ionam ca potdvit HCGMB nr.304/2009 pri\and Normele de proteclie a spajiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucure§t i , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor
avizali pentru defri§are. aveji obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de
lucrari, a 5 exemplare arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja tnmchiului de 20-28cm
§i inal jime corespunzatoare diametrului Tn func ge de specie (rapor de plantare de 1:1), in locul
arborilor defri$aH, de la adresa sus menjionata.
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La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anunTa Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea veriHcarii in
teren a plantarilor in compensare. in Gaz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela;i act
normatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are ;i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn loc §i Tn zona imediat apropiata, clupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor ei a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu Ue a taierilor, in caz contrar aplic£ndu-se sancjiuni
conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. I la H.C.G.M.B. m. 304/2009.

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

DefFi$are 5 ex. arbori IC)Qc% tIScati
(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

in MIHAILESCU

§ef Serviciu Avize ei Acorduri,
Alexandru NICOLAE

r

gb)

intocmit:

Expert Stmona PPPESCU

nVnOn

blW:M
Red.: S.p. flex. 29.06.21120
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: ' 'ub'w.pmb.ro inst itutii 'primaria'direct ii direct ia_nledi tl a\'ize_arbori _ in_consultare/avize_arbori_in__consultare .php , pe data de.................. .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

:/ 7 E

Nr. 1846066/4349/ 0 a tUL 2020

cATRE,

Primaria Sectorului 5
Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

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

e-mail: primarie@sector5,ro

Spre 9tiinji :
• S.C. Amenajare Edilitari 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1, Sector 5; e-mail: office@aes5,ro

DI

e-mail:

(

Referitor la solicitarea domnului , transmisa prin adresa S.C. Amenajare
Edilitara §i Salubrizare S.A. nr. 6258/12.05.2020 §i Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1846066/25.05.2020 §i la Direcjia de Mediu cu nr. 4349/26.05.2020, privind
emiterea avizului de specialitate de intewen He asupra unor arbori situab &z SPutiul verde
adiacent blocului SI din str. Hurnulesti mr. 4, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 26.06.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pr hind reglementarea fi
administrarea spajiilor \erzi din intravitanul locatitd+itor. cu modi.ficdrile ii completdrile
ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pri\?ind Normele de proteclie a spaliilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim:
Defri§are cu extragerea ridicinilor:
Spa Ou verde fala bloc sc. 1 – partea dreapti faIa de intrare:

– lex. Populus sp. (plop) bitulpinal, el 40cm/tulpina, h 16m – in declin biologic avansat:
prezinta atac puternic de daunatori minieri §i ciuperci saprofite, coronamentul este in proporHe
de 609'’a uscat.

(

Menjionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\/ind Normele de protecTie a spaTiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure§t i , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri$are, aveji obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a 6 exemplare arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin Ta trunchiului
de 20-28cm ;i TIIal jime corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie, in locul arborelui
defri§at de la adresa sus menjionata.

La finalizarea lucrarilor de plantare. conf. art. 9 alin. 5 din Anexa m. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009. aveTi obligajia de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. In vederea verificirii
in teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sancTiuni conf. art. 4 din acela§i
act norrnatrv

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
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se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces. luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construejiilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmad nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn loc §i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Avand Tn vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria Municipiului
Bucure$i (PMB) - Direc ga de Mediu, prin care administratodlor legali ai spa}iilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucr3ri de Tntrejinere a
arborilor §i arbu§tilor aflali pe spajiile verzi administrate, specifice perioadei de vegeta He prin
Tndepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate (conform
alineatului 1 at adresei 3045/15. 04.2020) precum §i analizarea §i programarea lucrarilor de
intrejinere/ echilibrare/ forman/ regenerare a materialului dendrologic specifIce perioadei de
repaus vegetativ, pentru toamna anului 2020 – primavara anului 2021 (confbrm a[ineatului r –
Gestionarea Soticitdrilor de Toaletare at adresei ante-menltomatO, vI rugam sa aveli in vedere
realizarea de inteNen Iii asupra materialului dendrologic af:lat in spa}iul verde adiacent blocului
Sl din str. Humule;ti nr. 4, in mod planificat §i organizat, in nIne jie de necesitaTile identificate Tn
teren, astfel incat sa se asigure intrejinerea corespunzatoare a vegetajiei cu menjinerea starii de
viabilitate a arborilor respectivi, prin realizarea unor interven Iii profesionale, cu echipamente §i
instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de intewenjie.

(

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranla bunurilor §i a
persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea 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.

Defri§are 1 ex. orbore in declin biotogic.

(

§ef Sewiciu Avize 9i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

'M
intocmit:

Expert Sirnona POPESOU

R.d . sp. 6... 2,)or, 2020 ba\\it W
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia de Mediu

U,/ /rC

1846103/4352/_ 03, IUL. 2020

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5

e-mail: primarie@sector5 ,ro

Spre 9tiin Ii :
- S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A,

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5; e-mail: office©2aes5.ro

(

• Dna
e-mail :

Referitor la solicitarea doamnei hansmisa prin adresa S.C. Amenajare
Edilitara §i Salubrizare S. A. nr. 6562/19.05.2020 §i inregistrata la Primaria Municipiului Bucure$i
cu nr. 1846103/25.05.2020 §i la Direc Ua de Mediu cu nr. 4352/26.05.2020, privind emiterea
avizului de specialitate de interven lie asupra unui arbore situat in zona adiacenta adresei de
re§edin Ta a petentului, va facem cunoscut faptul ci, la verificarea efectuata pe teren Tn data de
23.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind regtementarea $i administrarea spajtHor verzi din intravilanut localitdlilor , cu
modifrcdrite ;i completdr ile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pr hind Normele de
protec jie a spajiilor verN pe teritoriul Municipiutui Bucure;ti, avizim:

Defri;are cu extragerea ridacinilor:

Str. Baltagului nr. 6, bl. V76A, sc. 2, Sector 5 – spa Out verde partea stanga fa(a de intrare tn bl.:
– lex. Populus sp. (plop) O 50-60cm, h=20m – 100% uscat;
– lex. Ulmus sp. (ulm) a 20cm, h=10-12m – 100% uscat.

Menjionam ca, potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucur elt i , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborilor aviza}i pentru defri§are, ave}i obligajia plantirii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a 2 exemplare de arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin ja trunchiului
de 20-28cm §i ina jime corespunzatoare diametrului in func Ue de specie, in spa}iul verde unde se
realizeazi defri§arile - adiacent bl. V76A, sc. 2 din str. Baltagului nr. 6.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligaTia de a anun}a Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act
norrnatrv

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor

(
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sau deteriorarea construcliilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmad nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn loc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucradlor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silvicultudi/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu ge 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.

Defri§are 2 ex. arbori 100(% uscat

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

’.a.n MIH/ULESCUfFa;
q=

TEe iV
gI

FrI C)
''-1 S.q::e= e.

&3 nDP)

§ef Serviciu Avize §i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

sfc&
(

intocmit:

Expert Simona eOPESCU
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30.IUH. IDtO

Red.: S.p. 6eI. 26.06.2020
pHzentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http : //www .pmb.ro/institutii /primaria’directii directia _mediu,'a\'ize_arbod_in_consultare''avize_arbod_in_consultare.php , pe data de... .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia de Mediu

as:TUI.- 2020
Nr. 18461 19/4355/

cATRE
Primiria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

Str. Fabrica de Chibriturl nr. 9 -1 1 , Sector 5
e-mail: prtmarie@sector5.ro

(

Spre 9tiin Ii :
• S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1, Sector 5; e-mail: office@aes5,ro

- DI

e-mail:

+1

Referitor la solicitarea domnului ' , transmisa prin adresa S.C.
Amenajare Edilitara ;i Salubrizare S. A. eu nr. 6270/12.05.2020 §i Tmegistrata la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu nr. 1846119/25.05.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr.
4355/26.05.2020, privind emiterea avizului de specialitate de intervenTie asupra arborelui situat a
spatiul verde adiacent blocului 9, sc. 1 din str. Soldat Vasile Croitoru nr. 8, Sector 5. va facem

cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de 23.06.2020, s-a inventadat
urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pr hind
reglementarea Ti administrarea spaliilor verzi din intravilanul locatitirlitor, cu modifrcdrite 91
comptetdrite ulterioare $ potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pri\'ind Normele de protec jie a spajiitor
verzi pe teritoriut Municipiului Bucure;II, avizim :
Defri9are cu extragerea ridicinilor:
Spajiu verde dreapta faji de intrarea tn bloc, sc. A:

– lex. Prunus sp. (corcodu§) et 10-12cm. h z+m – 100% uscat.

(

Menjionam ca potrivit HCGMB m.304/2009 pri\'ind Normele de protec jie a spajiilor ver:i de
pe teritoriul Municipiului Bucure§t i, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui
avizat pentru defri§are, aveji obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de
lucrari, a unui exemplar arbore tanir cu balot de pamant, cu circumferin}a trunchiului de 20-
28cm §i TrIal Time corespunzatoare diametrului Tn func Ue de specie, in locul arborelui defri§at, de la
adresa sus menjionata.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ann. 5 din Anexa nr. 1 a 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 vedficarii Tn
teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act
normatrv.

Lucririle avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
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sau deteriorarea construcfiilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producedi de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor §i a
persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjitmi
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

Defri§cIre – 1 ex. arbore.

QR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAILESCU

§ef Serviciu Avize 98 Acorduri,
Alexandru NICOLAE

q)4;
(

intocmit:

Expert Simona POPESCU

3 atuB. aw

Red.: S.P. 61,1. 26.06.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:///www.pmb.ro institutii/primaria/directii directia_mediu/avize_arbori_in_consultare a\lze_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1845995/4358/ 03 tUL 2020

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edititare

Str. Fabrica de Chibrituri nr, 9 -1 1 , Sector 5

e-mail: primarie@sector5, ro

Spre 9tiinji :
• S.C. Amenajare Edilitari 9i Salubrizare S.A,

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5; e-mail: office@aes5,ro

(

• Dna

e-mail:

(

Referitor la solicitarea doamnei „ transmisa prin adresa S.C. Amenajare
Edilitara ;i Salubrizare S. A. nr. 6263/12.05.2020 ;i inregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti
cu nr. 1845995/25.05.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 4358/26.05.2020, privind emiterea
avizului de specialitate de interven jie asupra unui arbore situat in spatele blocului 22, sc. B din Al.
Rada§eni nr. 2, sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de
23.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea
nr. 24/2007 pri\?ind reglementarea $i administrarea spaliilor ver Ii din intravilanul locatitdlilor , cu
modiftcdrile $i completirrile utter ioar e §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protec{ie a spa{iitor verzi pe teritoriul Mtmicipiului Bucure$ti, avizim:

I Defri9are cu extragerea ridicinilor:
Al. Radd§eni nr. 2, bl. 22, sc.B, Sector S – spa{iul verde spate bloc:

– lex. Tilia sp. (tei) O 20-25cm, h=712-lz+m – 100% uscat.

Potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\'ind Normete de protecTie a spaTiitor verzi de pe teritoriut
Municipiului Bucure$ti. pentru refacerea fondului vegetal. in compensarea arborelui avizat pentru
defri§are, aveji obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari, a unui
exemplar de arbore tanir cu balot de pamant, cu circumferin ja trunchiului de 20-28cm §i
inn Ume corespunzatoare diametrului in func jie de specie, in spajiul verde uncle se realizeaza
defri§area.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveli obliga jia de a anun}a Direc Ua de Me(liu din cadrul P.M.B. in vederea verificahi Tn
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf art. 4 din acela§i act
normatrv

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
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r
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite ;i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn loc §i in zona imediat apropiata, dupa Gaz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operaliunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie 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.

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

Defri§are 1 ex. arbori 100'7, uscat

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

'an MIHAILESCU

§ef Sewiciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

$h:
(

intocmit:

Expert Simona POPESCU

3 aluN. 2020

Red.: S.p. 6ex. 30.06.2t)20
prezentul aviz a fest postat pe site-ul PMB
http:, /uqv\v.pmb.ro institutii/primaria'directii 'directia_meditl a\’ize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

LJ

I

Nr. 1845958/4359/

cATRE
Primiria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

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

e-mail: primarie@sector5,ro

Spre 9tiinji :
- S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A,

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1, Sector 5; e-mail: office(a2aes5.ro

(

• Dna
e-mail:

- pre§edinte al Asociajiei de Proprietari bl. 5 din Al. Costine§ti nr. 10, Sec. 5

Referitor la solicitarea doamnei , transmisa prin adresa S.C. Amenajare
Edilitara ;i Salubrizare S. A. nr. 6138/08.05.2020 ;i inregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti
cu m. 1845958/25.05.2020 §i la Direc Ua de Mediu cu nr. 4359/26.05.2020, privind emiterea
avizului de specialitate de interven jie asupra unor arbori situaIi in zona adiacenta adresei de
re;edin Ia a petentului, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren in data de
23.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea Ti administrarea spa{iilor verzi din intravilanut locatitdlUor . cu
modifrcdrile ;i completdrile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
proteclie a spaTiilor verzi pe teritoriut Municipiului Bucure;ti, avizim :

f

(

Defri9are cu extragerea radicinilor:

Al. Costine§ti nr. 10, bl. S, Sector S – spa Out verde laterala dreaptd bloc:
– lex. Ulmus sp. (ulm) O 10-15cm, h=7m – 100% uscat.

Potrivit HCGMB nr.304/2009 privind NormeZe de prorec fte a spa{iilor verzi de pe teritoriuZ
Municipiului Bucure$11. pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru
defri§are, aveji obligaTia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari, a unui
exemplar de arbore tanir cu balot de pamant, cu cimumfedqa trunchiului de 20-28cm §i
TIIal lime corespunzatoare diametrului in func jie de specie, in spa}iul verde unde se realizeaza
defri§area.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ann. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligaga de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act
norrnatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construejiilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
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radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite 91 crearea condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului. respectarea tehnologiei de execu jie 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.

Men}ionam faptul ca, la data verificarii in teren din 23.06.2020, s-a identificat §i un
exemplar de NUC (Juglans sp. cu a 20-25cm, h=12m) 100% uscat, aflat Ia o distan la de 2-3m faji
de ulmul avizat, pentru care Direcjia de Mediu a transmis o adresa catre Direc jia pentru
Agricultura a Municipiului Bucure§ti, in vederea emiterii avizului de defri§are pentru acesta.
institu jie abilitata in acest sens.

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

DeO'i§are 1 ex. arbori 100(% uscat

r

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAILESCU

;*=:@

Sef Serviciu Avize §i Acorduri, (

Alexandru NICOLAE

gtA;"

intocmit;

30.IW. no
'CUExpert Simona

Red.: S.p. 6ex. 3(1.06.2020
prezentul aviz a fost postat pe site.ul PMB
http :,/“w\uv .pmb.ro 'institut ii ' primaria/directii '’dircctia_nrediu 'a\ ize_arbori _ in _consult,Ire /a\ ize_arbori__in_consultare php 9 pe data de.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

I

3/Ff

Nr. 1845947/4361/

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

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

e-mail: primarle@2sector5, ro

Spre 9tiin}a :
• S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: office@aes5,ro

- Dna
e-mail:

(

Referitor la solicitarea doamnei , Tmegistrata la Primada Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1845947/25.05.2020 §i la Direc jia de Me(liu cu nr. 4361/26.05.2020, privind
emiterea avizului de specialitate de intervenjie asupra arborilor situaji fm aliniamentul stra iii Dr.
Mihail Petrini, din dreptul imobilului mr. 8, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea
efectuata pe teren Tn data de 23.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru
care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\?ind reglementarea §i administrarea spaliilor verzi
din intravilanul locatitatilor, cu modiftcilrite Ti completirrile ulterioare §i potrivit A.C.G.M.B.
304/2009 pri\?ind Normele de proteclie a spaliilor verzi pe teritoriul Municipiutui Bucure$ti $
H.C.G.M.B. 114/2011 pri\?ind amenajarea §i tntreTinerea alveotelor stradale din cadrul
planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure;ti, avizim:

(

Defri9are cu extragerea ridicinii §i obligativitatea pistririi alveolei:

in dreptul nr. 8:
– lex. Tilia sp. (tei) a 40-45cm, h=8m – in declin biologic, 60-70% coronament uscat,

cilindru central putred – mancat de daunatori acarieni, radacini de suprafa@ putrede.

Menjionam ca, potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protec jie a spaliilor ver:i
de pe teritoriul Municipiului Bucur eVti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborilor aviza+i pentru defri§are, aveji obliga jia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a 6 exemplare de arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja tnmchiului
de 20-28cm §i Tna jime corespunzatoare diametrului Tn nmc jie de specie, in pastila/alveola din care
se realizeaza defri§area §i pe spajiile verzi deficitare Tn vegetaTie, adiacente zonei de defri§are, pe
care Ie aveji in administrare.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligaTia de a anunTa Direc da de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea veMficarii Tn
teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela;i act
norrnatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
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se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se misuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcTiilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiTiilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar in Ioc §i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Avand in vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primada Municipiului
Bucure§ti (PMB) - Direc jia de Mediu, pan care administratorilor legali ai spa}iilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucan de Tntre}inere a
arborilor ;i arbu§tilor aHaji pe spa{iile verzi administrate, specifice perioadei de vegetajie prin
Tndepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate (conform alineatului
/ at adresei 3045/15. 04.2020) precum §i analizarea §i programarea lucradlor de Tntrejinere/
echilibrare/ formare/ regenerare a materialului dendrologic specifice perioadei de repaus vegetativ,
pentru toamna anului 2020 – primavara anului 2021 (conform alirleatului F – Gestionarea
soticitarilor de Toaletare at adresei ante-menjionate), va rugam sa aveji in vedere realizarea de
intervenf ii asupra materialului dendrologic af:lat in aliniamentul strazii Dr. Mihail Petrini, in mod
planificat §i organizat, in func jie de necesita}ile identificate Tn teren, astfel incat sa se asigure
intre}inerea corespunzatoare a vegeta}iei cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor respectivi,
prin realizarea unor interven Hi profesionale, cu echipamente §i instrumente de lucru adecvate
materialului dendrologic §i tipului de interven}ie.

(

Precizam ci administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execuliei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea 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 si este valabil numai

Tnso Tit de avizul Ministerului Cultudi, Tntrucat locajia este inclusa Tn PUZ Zona protejata nr. 45 –
Cotroceni .

Defri§are – 1 ex. art)ore in dectinbiologic.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

q&;
intocmit=

Expert Simona POPESCU

3 MIN. 28N

Red.: S.P. 6ex. 26.06.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: / /\vw\'.pmb.ro 'institutii/primaria’directii /directia_medill 'avize_arbori_in_consultare/a\’ize_arboH_in_consultare .php , pe data de. ..
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

,\ ' -{
03, IUL. 2020

Nr. 1847314/4570/

cAT RE,
DI

(

Referitor la solicitarea dumneavoastra, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucuresti cu nr. 1847314/28.05.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 4570/29.05.2020,
privind emiterea avizului de specialitate de interventie asupra arborelui situat Tn incinta
imobilului din str. Dr. Joseph Lister nr. 69, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 23.06.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic, pentru care, in conformitate cu O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia
mediului 9i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecjie a spa€iilor verzl
pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :

Toaletare/lucrari de Tntretinere a coronamentului urmitorului materialului
dendrologic:

– lex. Picea abies (molid) a 70cm, h 20m – eliminarea ramurilor uscate din
coronament; igienizarea, tratarea 9i plombarea scorburei bazale; aplicarea periodica de
tratamente fito-sanitare pentru indepartarea daunatorilor.

(

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc+iilor din jur 9i a retelelor aeriene.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranta
bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea executiei lucrarilor (ce
se vor efectua numai cu o firma de specialitate, ce are angaja+i in domeniul
horticulturii/silviculturii/peisagisticii) , 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.

Pentru relajii suplimentare va rugam sa va adresa li la nr. de telefon,
021/305.55.00, int. 4184, Direc+ia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul Tn B-duI Regina
Elisabeta nr. 47, mansarda, (aripa Anghel Saligny), sector 5.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod p09tal 050013, sector 5. Bucure91, Romania
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii 9i este valabil
numai Tnso+it de avizul Ministerului Culturii, ’intrucat locatia este inclusa Tn PUZ Zona
protejata nr. 45 – Cotroceni.

ToaletareIlucrari de Tntretinere a coronamentului – lex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ra_wan MIHAILESCU

r

§ef Serviciu Avize §i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

'}A';,

(

intocmit;

Expert Simona POPESCU

38 aHI RW

Red.: S.p. +el. 26.06.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: nbl\' .pmb.ro'institutii/primaria directii- directia_mediu'a\'ize_arbori_in _consultare'a\'ize_arboR_in_consultare php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1847226/4571/
M7M

cAT RE,
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI $1 AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Sos. Bucuresti Ploiesti nr.8B, sector 1

e-mail: office©jalpab. ro

( Referitor la adresa dvs. nr. 6378/25.05.2020, inregistrata la Primaria Municipiului
Bucuresti cu nr. 1847226/28.05.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 4571/29.05.2020.
prin care solicita Ii, conform cerinjelor 9i specificatiilor din adresa Directiei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra a 20 ex.
arbori uscati Tn proporjie de 90-100% 9i a celor Tn declin biologic avansat, inventariaji
pe teren de catre inspectorii din cadrul institutiei dvs., arbori menjionaji in tabel cu
fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam:

- in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea gl
administrarea spa{iilor verzi din intravilanul localitatilor , cu modificarile 9i completarile
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a spa{iilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti g H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea §i
Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul
Bucure§ti , avizim defri9area a 17 exemplare arbori cu obligativitatea pistririi
alveolelor (conform tabelului verificat/rectificat – pentru pozijiile 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 72, 73, 74, 75, 76, 77 §i 18), ce fac obiectul prezentei cereri, situaji in aliniamentul
stradal - 9os. salaj, sectorul 5;

mentionam
• arborele de la pozi jia nr. 2 din tabelul anexa nu a putut fi identificat;
• fotografia nr. 19 (trecuta Tn dreptul pozitiei nr. 19) reprezinta, de fapt, o

continuare a fotografiilor pentru arborele de la pozi jia nr. 18;
• fotografia nr. 20 (trecuta Tn dreptul pozitiei nr. 20) reprezinta, de fapt, o

continuare a fotografiilor pentru arborele de la pozi Tia nr. 17;
• fotografia nr. 20A (care nu apare trecuta Tn tabelul initial) reprezinta, de

fapt, o continuare a fotografiilor pentru arborele de la pozi jia nr. 16.
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, a rejelelor aeriene din jur .

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5. Bucure gi, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



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 protec(ie a spatiilor veni pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji
obligajia plantarii a 82 ex. arbori tineri cu balot de pimant (raport de 6:1 pentru
pozitiile nr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 91 respectiv raport de 1:1 pentru
pozitiile nr. 7, 9, 10, 14 din tabelul anexa), cu circumferinja trunchiului de 20-28cm 9i
TIIaljime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie, in locajiile unde se
executa defri9arile 9i pe alte spa Iii verzi deficitare Tn vegetatie aflate Tn administrarea
institutiei dumneavoastra, in urmatoarea perioada optima de plantare din toarnna 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. in caz contrar se vor aplica sancjiuni
conf. art. 4. lit. e din acelasi act normativ

Menjionam ci vi revin urmitoarele 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
veai, in funcjie de posibilita+ile informatice 9i de decizia fiecarei institu Iii;

- informarea ceta{enilor, 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 acjiune 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

Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
intervenjie asupra arborilor firi aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sanctionat 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 Bucure§ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrisare – 17 ex. arbori din care – 4 ex. 90-100% uscate;

– 1 3 ex. in declin biologic.

(

DIRECT( \JUNCT,
(

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

Sh
intocmit:

3 aluN. 2FZO
Expert Simona pOPESCU

Red,: P,S./4 ex./24.06.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http ://www . pmb..php , pe data de. . .

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9tal 050013, sector 5, Bucure$, Romania
Tel: 021 .305.55.00

http://www.pmb. ro
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LP

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

III £

Nr. 1847590/4572/ l£vuw

cAT RE,
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
$os. Bucure9ti Ploie9ti nr.8B, sector 1

e-mail: office@.alpab.ro

r

Referitor la adresa dvs. nr. 6498/28.05.2020, inregistrata la Primaria Municipiului
Bucuresti cu nr. 1847590/28.05.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 4572/29.05.2020,
prin care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra unui
trunchi de arbore rezultat Tn urma frangerii 9i Tndepartarii coronamentului acestuia, va
facem cunoscut faptul ca, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
9i administrarea spatiilor veni din intravilanul localitalilor, cu modificarile qi completarile
ulterioare §i potrivit reglementarilor H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protec{ie a
spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti qt H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea gi Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul planta+iilor de aliniament din
Municipiul Bucure§ti, avizam :

Defri?are cu extragerea ridacinilor 9i:
Aliniament stradal – alveoli – Calea 13 Septembrie, in apropierea Curjii de apel
Bucure§ti, sector 5:

– 1 trunchi de Tilia sp. (tei) a 35cm, h 5-4m – arbore frant/prabu9it.
I

I

Mentionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protec+ie a
spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, pentru refacerea fondului vegetal,
in compensarea trunchiului avizat pentru defri9are (rezultat Tn urma frangerii 9i
prabu9irii coronamentului arborelui), aveji obliga+ia plantarii, in perioada optima
specifica acestor tipuri de lucrari, a unui ex. arbore tartar cu balot de pamant cu
circumferinta trunchiului de 20-28cm 9i Tnaltime corespunzatoare diametrului Tn funcjie
de specie, in locatia unde se executa defri9area.

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, a rejelelor aeriene din jur .

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod po gal 050013. sector 5, Bucure9ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



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 anun ja 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, lit. e din acelasi act normativ

Menjionim ci vi revin urmitoarele obliga Iii :
- informarea cetatenilor cu privire la arborii avizati pentru defri9are, prin publicarea

acestor informatii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal at spajiilor
veai, in functie de posibilitalile informatice 9i 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 func Tie de posibilita+ile
informatice si de decizia fiecarei institutii

Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
interven jie asupra arborilor firi aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sanctionat potrivit prevederilor art.
2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protectie a spatiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
(

Defrisare – 1 trunchi arbore.

DIREC_ ’AT B

+
[ECUTIV ADJUNCT,

'ihailescu

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri,
(

Alexandru NICOLAE

$b

intocmit:

Expert Simona/>OPESCU

3 & JUI Z070
Red.: P.S./4 ex./24. 06.2020

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_ln_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
Directia de MediuI

/

u 8, IUL. 2020

Nr. 1846092/4351/

cATRE,

Primaria Sectorului 5
Directia Tehnica - Serviciut Verificare Lucrari Edilitare

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5

e-mail: primarie@sector5.ro

( Spre 9tiin A :
• S.C. Amenajare Edilitari 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1, Sector 5; e-mail: office@aes5,ro

• Asocia ja de Proprietari bl. 7C din Calea Ferentari nr. 72, Sector 5
e-mail :

Referitor la solicitarea Asocia}iei de Proprietari bl. 7C din Calea Ferentari nr. 72,
transmisa prin adresa S.C. Amenajare Edilitara §i Salubrizare S.A. m. 6563/19.05.2020 §i
Tnregistrata la Pdmaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1846092/25.05.2020 §i la DirecTia de
Mediu cu nr. 4351/26.05.2020, privind emiterea avizului de specialitate de interven jie asupra
unor arbori situaji in spa{iile verO adiacente blocurilor 7C §i SC din Calea Ferentari nr. 72,
Sector S, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren in data de 23.06.2020. s-a
inventadat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
pri\>ind reglementarea §i administrarea spaliitor verzi din intravilanul tocatitalitor, cu
modi/icarile §i complefdrile ulterioare $ potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pri\lind Normele de
protec(ie a spaliilor verzi pe teritoriut Municipiutui Bucure§ti, avizim:

Defri§are cu extragerea ridicinilor:

1’
q

Spajiu verde spate bloc 7C:
– 5 ex. Ulmus sp. (ulm) a 20-35cm. h 12-14m – 100% uscate.

Men}ionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\'ind Normele de protec jie a spajiilor verzi
de pe teritoriul Municipiut ui Bucure§ti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
mborelui avizat pentru defri$are, ave Ii obligaHa plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a 5 exemplare arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului
de 20-28cm §i inal jime corespunzatoare diametrului in func jie de specie, in locul arborilor
defri§ali de la adresa sus menjionata.

La finalizarea lucrarilor de plantare. conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave$ obligajia de a amm}a Direc}ia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii
in teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i
act normativ.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, 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$taI 05001 3, sector 5, Bucure$ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



sau deteriorarea construe}iilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucririle de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn loc §i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Av aId in vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria Municipiului
Bucure§ti (PMB) - DirecTia de Mediu, pan care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de intre}inere a
arborilor §i arbu§tilor ana$ pe spajiile verzi administrate, specifice perioadei de vegeta}ie prin
Tndepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate (conform
alirleatului I at adresei 3045/15. 04.2020) precum Ti analizarea §i programarea lucrarilor de
Tntrejinere/ echilibrare/ formare/ regenerare a materialului dendrologic specifice perioadei de
repaus vegetativ, pentru toamna anului 2020 – primavara anului 202 1 (conform alineatului F –
Gestionarea Solicitdritor de Toaletare at adresei ante-menjionate), vR rusKIn sh aveji in vedere
realizarea de interven+ii asupra materialului dendrologic aflat in spa}iile verzi adiacente
blocurilor 7C §i 5C din Calea Ferentari nr. 72, in mod planificat §i organizat, in funGIie de
necesitaTile identificate in teren, astfel incat sa se asigure Tntrejinerea corespunzatoare a
vegetajiei cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor respectivi, prin realizarea unor intervenjii
profesionale, cu echipamente ;i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipu lui
de interventie.

(

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran ja bunurilor §i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defri§are – 5 ex. art)ori 100% uscate.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
'IHAILESCU

§ef Serviciu Avize §i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

glc';
intocmit:

Expert Simona POPESCU

0 i lal 202@

Red.: S.1). 6eI. 30.06.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:'/w\\rv.pmb ro institutii 'primaria'directii /directia_medi u avize_arborl_in_consllltare avize_arbod_in_consultare. 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 BUCURESTI
Directia de Mediu

Nr, 1845680/4360/
08. tUL. 2020

cATRE,
Primiria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr, 9 -1 1 , Sector 5

e-mail: primarie@sector5, ro

(

Spm 9tiin$ :
- S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

• Dna
e-mail:

Referitor la solicitarea doamnei , Tnregistrata la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu nr. 1845680/25.05.2020 §i la Direc Ua de Mediu cu nr.

4360/26.05.2020. privind emiterea avizului de specialitate de interven jie asupra unui arbore situat
pe domeniu public, in dreptul imobilului cu nr. 26 din Intrarea Buturugeni nr. 26, sector 5, va
facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren in data de 29.06.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care. in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pr h’ind
regtementarea Ti administrarea spa{iilor verzi din intravilanut localitdjilor, cu modi$cdrite 91
comptetilrite ulterioare §i potdvit H.C.G.M.B. 304/2009 pri\'ind Normele de protecjie a spaliitor
verzi pe teritoriul Municipiutui Bucure§ti, avizim:

(

Defri;are cu extragerea ridicinilor:
Pe domeniu public – adiacent gard proprietate:

– lex. Tilia sp. (tei) multitulpinal (5 tulpini) – O=20-30cm/tulpina, h=8-10m – situat la o
distan}a de 10cm de gardul petentului, producand fisurarea acestuia – structura de rezistenla Hind
afectata vizibil.

Potrivit HCGMB nr.304/2009 pr hpind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiutui Bucure jII , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru
defri§are, aveji obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari, a unui
exemplar de arbore tanir cu balot de pam alt, cu circumferin}a trunchiului de 20-28cm §i
Tnal jime corespunzatoare diametrului in hmc jie de specie, in spagul verde uncle se realizeaza
defri§area. La realizarea plantarii Tn compensare, va rugam sa aveTi Tn vedere alegerea unei specii
de arbore din categoria a Ill-a de TIIal jime, pentru ca, la momentul ajungerii acestuia la maturitate,
dimensiunile §i modul de dezvoltare sa nu creeze prejudicii zonei.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anun}a Direc Oa de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
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teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act
norrnatrv

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masIIn de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are ;i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantadi de material dendrologic
tanar Tn Ioc ;i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor ;i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea 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.

Defri$are – 1 ex. art)ore.
(

DIRECTOR E_XECUTIV ADJUNCT,
aWfaq

\ILESCU

B o 1NNW

Sef Serviciu Avize si Acorduri.

Alexandru NICOLAE

qa';

I

(

intocmit:

Expert Simona pOPESCU

/
1//

OS IUI ?070

Red. : S.P./6ex./30.06.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http : / 'wlnv.pmb.ro 'institutii/primaria’direct ii direct ia_mediu//avize_arbori_in_consultare 'avize_arbori_in_consult are.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



V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

:/7£

Nr. 184901 1/4726,1/ 'a IUL 2a20

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia Tehnica - Serviciul Verificare Lucrari Edilitare

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

e-mail: primarie@sector5,ro

Spm 9tiin}a :
- S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A,

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: office©2aes5.ro

- S.C. Grand Hotel du Boulevard S.A
’in atentia dnei ': e-mail:

I

Referitor la solicitarea S.C. Grand Hotel du Boulevard S. A., inregistrata la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu m. 1849011/03.06.2020 §i la Direc Ha de Mediu cu nr.
4726/04.06.2020, privind emiterea avizului de specialitate de interven He asupra arbodlor situaji in
aliniamentul bulevardtllui Regina Elisabetu, din dreptul imobilului nr. 21, Sector 5, va facem
cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de 23.06.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\?ind
regtementarea Ti administrarea spa}tHor vern din intravilanu! localitdlitor, cu mo(ii$cdrile §i
completdrile ulterioare $ potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pri\?ind Normele de profeclie a spa{iiZor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucure Itt §i H.C.G.M.B. 114/2011 pri\'ind amenajar ea fi
Intre{inerea alveolelor stradale din cadrul plantajiitor de atiniament din Mbmicipiul Bucure§ti,
avizim :4

Defri9are cu extragerea ridicinii ;i obligativitatea pistririi alveolei:

in dreptut nr. 21:
– lex. Fraxinus sp. (frasin) a 15-20cm, h=6m – 100% uscat.

Menjionam ca, potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure§t i , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborilor avizaji pentru defri§are, aveji obligajia plant&ii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a unui exemplar de arbore tanir cu balot de pamant, cu circumferin}a
trunchiului de 20-28cm §i inal Time corespunzatoare diametrului Tn func Ue de specie, in
pastila/alveola din care se realizeaza defri§area.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ahn. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave$ obliga Ua de a anunja Direc Ha de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conE art. 4 din acela§i act
norrnatrv

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
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sau deteriorarea construcjiilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri;are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmad nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tank in loc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Av hId in vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primiria Municipiului
Bucure$i (PMB) - Direc jia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de intrejinere a
arborilor §i arbu§tilor aflali pe spalille verzi administrate, specifice perioadei de vegetaTie prin
indepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate (conform alineatulur
1 at adresei 3045/15.04.2020) precum §i analizarea §i programarea lucrarilor de intre}inere/
echilibrare/ forman/ regenerare a materialului dendrologic specifice perioadei de repaus vegetativ,
pentru toamna anului 2020 – primavara anului 2021 (conform alineatului F – Gestiorlarea
Solicitdrilor de Toatetare al adresei ante-menTionaTe), va rugam sa aveji in vedere realizarea de
intervenjii asupra materialului dendrologic aflat Tn aliniamentul bulevardului Regina Elisabeta, din
dreptul imobilului nr. 21, in mod planificat $i organizat, in func jie de necesitadIe identificate Tn
teren, astfel incat sa se asigure Tntrelinerea corespunzatoare a vegetaTiei cu menjinerea starii de
viabilitate a arborilor respectivi, prin realizarea unor interven Iii profesionale, cu echipamente §i
instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de interven Tie.

Precizam ca administratorul legal al terenului este rispunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii). privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie 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.

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

(

Dejri§are – 1 ex. arbore IC)0c/,uscat.

DIRECTOR _EXECUTIV ADJUNCT,

’AILEscu
(

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

%
intocmit:

Expert Simona POPESCU

OZ IUI_ in in
Red.: S.p. 6eI. 03.07.21120
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: nr\v.pmb ro institutii'prilnaria'directll 'dlrectia_medill 'a\'ize_arbori_ln_consultare avize_arboriin_consultare.php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gj, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www. pmI).ro



\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

/ ;r

N' 1850224,1850614/4855,4910/%

cATRE
Primiria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciul Inspectie §i Administrare Domeniu Public-
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5

e-mail: dadp©2sector5.ro

I

(
Spre 9tiin Ii :

- S.C. Amenajare Edilitara ?i Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr, 9 -1 1, Sector 5; e-mail: office©2aes5,ro

• Dna – pre9edinte Asociatie de PropHetari bl, 86, sc. A+B din str. Vedea nr. 6, Sect. 5
e-mail:

Referitor la solicitarile doamnei , inregistrate la Pdmaria Municipiului
Bucure§ti cu numerele 1850224/09.06.2020 §i 1850614/10.06.2020 (pentru cea transmisa prin
adresa S.C. Amenajare Edilitara ;i Salubrizare S.A. cu m. 6750/22.05.2020) §i la Direc jia de
Mediu cu numerele 4855/10.06.2020 §i respectiv 4910/11.06.2020, privind emiterea avizului de
specialitate de interven jie asupra arborilor crescuji alipit de &idul blocului mr. 86 din str. Vedea
nr. 6, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de
02.07.2020. s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea
nr. 24/2007 pri\'ind regtementarea $i administrarea spaTiilor verzi din intravilamd tocalitd}itor. cu
modincdrile Fi comptetdrile ulterioare §i potrivit A.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protec}ie a spajiilor vern pe teritoriut Municipiului, avizim:(

Defri§are cu extragerea ridicinii:
Laterala stanga bloc – sc. A:

– lex. Ailanthus sp. (cenu§ar) O 10cm, h=7m – viabil – alipit de zidul blocului – afecteaza
vizibil structura peretelui blocului;

– lex. Ulmus sp. (ulm) a 10cm, h=7-8m – viabil – alipit de zidul blocului – afecteaza vizibil
structura peretelui blocului.

Menjionam ca, potdvit HCGMB nr.304/2009 pri\'ind Normele de protecTie a spajiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure§t i , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri§are, aveji obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari. a 12 exemplare de arbori tineri cu balot de pamant (raport de plantare 6:1), cu
circumferin}a trunchiului de 20-28cm §i inal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie.
in locajia din care se realizeaza defri§arile §i/sau Tn zone adiacente, deficitare in vegetaUe, aflate Tn
administrarea institujiei dumneavoastra, in funcTie de cum va permite spaTiul/loca jia in cauza.
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La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa m. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anun}a Direc da de Mediu din cadrul P.M.B. In vederea verificadi Tn
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act
norrnatrv

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc}iilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri;are ;i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn Ioc ;i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie 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.

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

(

Defri§are – 2 ex. arbori - care afecteazd structura peretelui blocului.

r
get Serviciu Avize 9i Acorduri,

Alexandru NICOLAE

PM

intocmit:

Expert Simona POPESCU

07 tIll 71720
Red. : S.P./6ex./07.07 .2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http :/'/'wb'w .pmb. ro/institut ii/primaria/directii,'direct ia_mediu'a\'ize_ arbori_in _consultare ’a\'ize_arboH_in_consultare.php , pe data de
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\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

cP/

Nr. 1850662,1850586/4904,4911/7 a IUI. 2020

cATRE
Primiria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciul Inspectie qi Administrare Domeniu Public-
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5

e-mail: dadp©}sector5.ro

Spre 9tiinji :
• S.C. Amenajare Edilitari gi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1, Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

- DI
e-mail:

(

n t) I

e-mail:
– administrator Complex camine Electromontaj S.A.

Referitor la solicitarile domnilor ;i _ (administrator Complex
camine Electromontaj S.A.), transmise pAn adresele S.C. Amenajare Edilitara ;i Salubrizare S. A.
cu numenle 6751/22.05.2020 ;i 7048/29.05.2020 ;i inregistrate la Primaria Municipiului
Bucure$i cu numerele 1850662/10.06.2020 §i 1850586/10.06.2020 ;i la Direc+ia de Mediu cu
numerele 4904/11.06.2020 ;i 4911/1 1.06.2020, privind emiterea avizului de specialitate de
interven;ie asupra unui arbore situat f# pastila stradali din strada Yigoniei nr. 7 – peste alee fata
de blocul 1 din str. Vigoniei mr. 2B fiona parcare) , Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 02.07.2020, s-a inventariat urmatoruI material dendrologic
pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\/ind reglementarea $i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul locatitalitor, cu modifrcdrile $i comptetdrile ulterioare ;i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 pri\/ind Normele de protec jie a spajiilor vent pe teritoriul Mtmicipiului
Bucure$ti ;i H.C.G.M.B. 114/2011 pri\lind amenaj area ff Intrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament din Mrmicipiul Bucure§ti, avizim :

(

Defri9are cu extragerea ridicinii:
in pustUa stradala din strada Vigoniei nr. 1 – peste alee faIa de blocH 1 din str. Vigoniei nr. 2B
(zona parcare) – cu obligativitatea pistririi alveolei:

– lex. Populus sp. (plop) a 60cm, h=14-16m – 100% uscat;

in spa{itIl verde al blocului I din str. Vigoniei nr. 2B (laterala dreuptd bloc - zona spre ghana):
– lex. Ulmus sp. (ulm) a 50-60cm, h=16m – 100% uscat.

MenTionam ca, potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\'ind Normele de protecjie a spajiilor verzl
de pe teritoriul Municipiului Bucure§t i , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri§are, aveji obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor
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tipuri de lucrari, a doug exemplare de arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin}a
trunchiului de 20-28cm ;i TIIal Time corespunzatoare diametrului Tn funcTie de specie, in locajiile
din care se realizeaza defri§arile.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ahn. 5 din Anexa m. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligaTia de a anunTa 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 acela;i act
normatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc{iilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri9are 9i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar in loc ;i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Avand in vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria Municipiului
Bucure$i (PMB) - Direcjia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de Tntrejinere a
arborilor ;i arbu§tilor afla+i pe spajiile verzi administrate, specifice perioadei de vegetajie prin
Tndepartarea din coronamente a crengilor uscate ;i/sau a celor frante/fisurate (conform alineatulut
/ al adresei 3045/ 15.04.2020) precum ;i analizarea ;i programarea lucrarilor de intreTinere/
echilibrare/ formare/ regenerare a materialului dendrologic specifice pedoadei de repaus vegetativ,
pentru toamna anului 2020 – prim5vara anului 2021 (conform alineatului F – Gestionarea
Solicitdrilor de Toaletare at adresei ante-menjionat e), va rugam sa aveji Tn vedere realizarea de
intervenTii asupra materialului dendrologic aflat in spajiul verde adiacent blocului I din str.
Vigoniei m. 2B, Sector 5, in mod planificat $i organizat, in funclie de necesitaTile identificate Tn
teren, astfel incat sa se asigure Tntrejinerea corespunzatoare a vegetajiei cu menTinerea starii de
viabilitate a arborilor respectivi, pan realizarea unor intervenjii profesionale, cu echipamente $i
instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic $i tipului de intervenjie.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor ;i a
persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execu+iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea 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

(

Defri§are – 2 ex. arbori 100% uscate. (

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

MIHAILESCU
§ef Serviciu Avize 9i Acorduri,

Alexandru NICOLAE

intocmit:

Red. : S.p./6ex./07.07 .2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.m/institutii/primaria/directii/directh_mediu/avize_ arbori_in_consultan/avize_ arbori_in_consultan.php , in data de......
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bJ

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia de Mediu

b/ /-Z:

Nr, 1850627/4906/ 7 a IOL 2020

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciul Inspecjie qi Administrare Domeniu Public-
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5

e-mail: dadp@sector5,ro

(
Spre 9tiin R :

• S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: office@aes5,ro

- Dna

e-mail:

Referitor la solicitarea doamnei . transmisa prin adresa S.C.
Amenajare Edilitara §i Salubrizare S. A. nr. 6760/22.05.2020 §i inregistrata la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu nr. 1850627/10.06.2020 ;i la Direc jia de Mediu cu nr.
4906/1 1.06.2020. privind emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra arborilor situali @
parcajul de re§edintd din spatele blocului nr. 67 din Culea Rahovei nr. 322, Sector S, va facem
cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de 02.07.2020, s-a inventadat
urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\?ind
reglementarea §i administrarea spa{iilor verzi din intravilcmut tocalitdlilor, cu modifrcdrile 91
complefdrile ulterioare $ potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 prix;ind Normele de protec jie a spaliilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucure;ti §i A.C.G.M.B. 114/2011 pri\/ind amenajar ea ff
Intrejinerea alveotelor stradate cbn cadrul plantajiilor de atiniament din Municipiul Bucure§ti,
avizim :

(

Defri§are cu extragerea ridicinii §i obligativitatea pastririi alveolei:

in parcajul de re§edinla din spatele blocului nr. 67:
– lex. Sophora sp. (salcam) a 20cm, h=6m – 100% uscat.

Men}ionam ca, potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\?ind Normete de proteclie a spaliilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure Ttl, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea

arborelui avizat pentru defri$are, ave Ii obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari. a unui exemplar de arbore tanir cu balot de pam hIt, cu circumferin ja
trunchiului de 20-28cm §i inal jime corespunzatoare diametrului in funcjie de specie, in
pastila/alveola din care se realizeaza defri§area.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anun}a Direc lia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf art. 4 din acela§i act
norrnatrv.
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Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defd§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite ;i crearea condi}iilor necesare plant&n de material dendrologic
tanar Tn loc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Av hId in vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria Municipiului
Bucure§ti (PMB) - Direcjia de Mediu, pan care administratorilor legali ai spa}iilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de Tntre}inere a
arborilor §i arbu§tilor aHaji pe spa}iile verzi administrate, specifice perioadei de vegeta}ie pan
indepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate (conform alirleatului
/ at adresei 3045/15. 04.2020) precum §i analizarea §i programarea lucrarilor de intre}inere/
echilibrare/ formare/ regenerare a materialului dendrologic specifice perioadei de repaus vegetativ,
pentru toamna anului 2020 – primavara anului 2021 (conform alineatului F – Gestionarea
Soticitirrilor de Toalet are al adr eset ante-menjionat e), va rugim si ave Ii in vedere realizarea de
interven Iii asupra materialului dendrologic aflat Tn parcajul de re§edin}a din spatele blocului nr. 67

din Calea Rahovei nr. 322, Sector 5, in mod planificat §i organizat, in func}ie de necesita+ile
identificate Tn teren, astfel Tncat sa se asigure Tntrejinerea corespunzatoare a vegeta}iei cu
menjinerea starii de viabilitate a arborilor respectivi, pan realizarea unor interven Iii profesionale,
cu echipamente §i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de intewen jie.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancliuni
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

(

Defi$are – 1 ex. arbore IOCH/,uscat.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, (

Sef Serviciu Avize si Acorduri.f

Alexandru NICOLAE

'W
intocmit:

Expert Simona P/OPESCU

07. IUI-- MO
Red.: S.p. 6ex. 07.07.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:'"'"u3\lv.pmb.ro/instituti i 'primaria/directii/ directia_mediu avlze_arbori_in_consultare 'a\ lze_arbon_ln_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia de Mediu

(

Nr. 1850625/4907/ I -o. -lil 2020

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciul tnspecjie qi Administrare Domeniu Public-
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1, Sector 5

e-mail: dadp@sector5.ro

(
Spre 9tiinji :

- S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: office@aes5,ro

Asociatia de Proprietari bl. P83, sc, 1
din str. Conte§ti nr. 6, Sector 5

Referitor la solicitarea Asociajiei de Proprietari bl. P83, sc. 1, transmisa prin adresa S.C.
Amenajare Edilitara §i Salubrizare S. A. nr. 6907/26.05.2020 §i inregistrata la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu nr. 1850625/10.06.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr.
4907/11.06.2020, privind emiterea avizului de specialitate de intewen jie asupra arborilor situad &
spajiut verde udiacent blocului nr. P83 din str. Contesti nr. 6, Sector S, yR facem cunoscut faptu1
ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de 02.07.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care. in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\/ind reglement area Fl
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitdlUor, cu modi.frcdrile Ti completdrite
ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pr hind Normele de protec jie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :

(

Defri;are cu extragerea ridicinii:
Fala bloc – partea stangd:

– lex. Populus sp. (plop) – tnmchi – a 35cm, h=5m – 100% uscat.

I

Menjionam ca, potrivit HCGMB m.304/2009 pr hind Normele de protec jie a spa+iilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure VII, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri§are, aveji obliga ga plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari. a unui exemplar de arbore tanir cu balot de pamant, cu circumferin}a
trunchiului de 20-28cm §i TIIal}ime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie, in
pastila/alveola din care se realizeaza defri§area.

La nnalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ahn. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga Tia de a anun}a DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act
normatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
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se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se m&uri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc}Hlor din jur, a rejelelor aeriene, astfe! lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn once perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tan& in Ioc 9i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Av&ld in vedere cuprinsul adresei m. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria Municipiului
Bucure;ti (PMB) - DirecTia de Mediu, pan care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucaN de Tntrejinere a
arborilor §i arbu§tilor aHaji pe spa}iile verzi administrate, specifice perioadei de vegetaTie prin
indepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate (conform alineatului
1 al adresei 3045/15.04.2020) precum §i analizarea §i programarea lucririlor de intrejinere/
echilibrare/ forman/ regenerare a materialului dendrologic specifice perioadei de repaus vegetativ,
pentru toamna anului 2020 – primavara anului 202 1 (conform alineatului F – Gestionar ea
Solicitilrilor de Toaletare at adresei ante-menjiorlate). va rugam sa ave Ii in vedere realizarea de
intewen Iii asupra matedalului dendrologic aflat Tn spa}iul verde adiacent blocului nr. P83 din str.
Conte§ti nr. 6, Sector 5, in mod planificat §i organizat. in func jie de necesita}ile identificate Tn
teren, astfel Tncat sa se asigure Tntre}inerea corespunzatoare a vegeta}iei cu men}inerea starii de
viabilitate a arborilor respectivi, pnn realizarea unor interven}ii profesionale, cu echipamente §i
instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de intervenjie.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor. supravegherea execu}iei lucradlor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticultudi/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea 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

Defri§are – 1 ex. arbore 100% uscat.

DIRE/qPF TECUTIV

'AILEscu
ADJUNCT,

(

§ef Serviciu Avize §i Acorduri,

Alexandru NICOLAE

SW
intocmit:

SCU

I. tIll Z020
Red. : S.P./6ex./07.07.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: /' www.pmb.ro /institut ii/primaria'direct ii,"dircctia_mediu ''avize_arbori_in_consultare/avize_arbori _in_consultare.pllp , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Ttllr%
Nr. 185062 1/4908/

cATRE
Primiria Sectorului S

Direc Oa de Administrare u Domeniului Public Ii Pri\pat al Sectorului S
- Sewiciut Irtspecjie §i Administrare Domeniu Public-

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5
e-mail: dadp@ sector5 .ro

(

Spre ;tiinti :

- S.C. Amenajare Edilitari 9i Salubrizare S.A.
SIr. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: ofncek}}aes5.ro

- I - administrator AsociaTie de Proprietari bl. A39 din str.
Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 12, Sect. 5; e-mail: :

Referitor la solicitarea doamnei transmisa prin adresa S.C.
Amenajare Edilitara §i Salubrizare S.A. nr. 6908/26.05.2020 §i inregistrata la Primaria
Municipiului Bucure$i cu nr. 1850621/10.06.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr.

4908/1 1.06.2020, privind emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra arborilor
situa}i in spatiile vera adiacente btocului nr. A39 din str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr.
/2, Sector S, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de
02.07.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea w. 24/2007 pri\?ind reglementarea §i administrarea spa TUtor verzi din intravilanut
localitd+ilor , cu modifrcdrile fi comptetdrite ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/20
privind Normete de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriut Municipiului BucurM-iq\WW\.
H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea gi tntrejinerea alveolelor stradale did£€adrul *

plantajiilor de aliniament din MunicipiuZ Bucure§H, avizam : W VIII bIg 1.1
Defri9are cu extragerea ridicinilor: \fe/ P

Spa$u verde – laterala stanga bloc A38 din str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 10:\\hd\'~$
– lex. Tilia sp. (tei) bitulpinal - O 15-20cm/tulpina, h=10m – 100% uscat;

Platbandd aliniament stradal –fala bloc A38 din str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 10:
– lex. Populus sp. (plop) - O 30cm, h=8-10m – 100% uscat;

Platbandi aliniament stradal – tntre blocurile A38 si A39 din str. Lt. Col. Constantin
Marinescu:

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod po$taI 050013. sector 5, Bucure gj. Romania
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lex. Aesculus sp. (castan porcesc) - O 30cm, h=8-10m – 100% uscat;

Spajiu verde – parte(r dreapta sc. 2 , bloc A39 din str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 12:
– lex. Albizia sp. (arborele de matase) - O 15-18cm, h=6-7m – 100% uscat;

Spajiu verde – parted stanga sc. 2 , bloc A39 din str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 12:
– lex. Betula sp. (mesteacan) - a 25cm, h=10-12m – 100% uscat;
–lex. Betula sp. (mesteacan) - a 15cm, h=6m – 100% uscat (sufocat de arborii care iI
inconjoara) ;

Spaliu verde – tntre sc. 1 Bi sc. 2 , bloc A39 din str. Lt. Col. Constantin ]Warinescu nr. 12:
– lex. Prunus sp. (corcodu§) - a 25cm, h=5m – 100% uscat.

Men}ionam ca, potrivit HCGMB m.304/2009 pr hind Normele de protecTie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§t i, pentru refacerea fondului vegetal, in
compensarea arborilor avizaji pentru defri§are, ave}i obligaTia plantarii, in perioada optima
specifica acestor tipud de lucrari, a 7 exemplare arbori tineri cu balot de pamant, cu
circumferin}a trunchiului de 20-28cm §i inal jime corespunzatoare diametrului in funcjie de
specie, in locaTiile din care se realizeaza defri§arile.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, ave Ii obliga jia de a anun}a Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii in teren a plantarilor Tn compensare. In caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art.
4 din acelasi act normativ.

(

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de
defri;are ;i scoatere a radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea
evitarii producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de
material dendrologic tanar Tn loc §i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Avand in vedere cupnnsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria
Municipiului Bucure9ti (PMB) - DirecTia de Mediu, prin care administratorilor legali ai
spaTiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a
efectua lucrari de intrejinere a arborilor §i arbu§tilor aflaTi pe spaTiile verzi administrate,
specifice perioadei de vegetaTie prin indepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a
celor frante/fisurate (conform atineatutui 1 at adresei 3045/15.04.2020) precum §i analizarea §i
programarea lucrarilor de intrejinere/ echilibrare/ formare/ regenerare a materialului
dendrologic specifice perioadei de repaus vegetativ, pentru toamna anului 2020 – primavara
anului 2021 (conform ahneatului V – Gestionarea Sohcitdritor de Toatetare al adresei ante-
menjionat e), va rugam sa aveji in vedere realizarea de interven Iii asupra materialului
dendrologic aflat in spafiile verzi adiacente blocului nr. A39 din str. Lt. Col. Constantin
Marinescu nr. 12, Sector 5, in mod planificat §i organizat, in funcjie de necesitaFile identificate
in teren, astfel Tncat sa se asigure Tntre}inerea corespunzatoare a vegetaTiei cu men}inerea starii
de viabilitate a arborilor respectivi, prin realizarea unor interven}ii profesionale, cu
echipamente §i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic ;i tipului de
rntervenTre

(
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Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranTa bunurilor §i
a persoanelor Tn zona operaTiunilor, supravegherea execujici lucrarilor (ce se vor efectua
numai cu personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind:
respectarea avizului, respectarea 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.

Defri§are 7 ex. arbori - I(JOc70 uscate.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize ei Acorduri,
Alexandru NICOLAE

sjId

intocmit:

Expert Simona BOPESCU

2Qo
Red.: S. P. 6ex. 117 .07.2021)
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
llttP:/ 'wu\'.pmb.ro lnstltlltll prlmarl& dlrcctll,dlrectla_lnedlu avlze_arborl ln_consultare/avize _arborl __In _consultare . php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

B

_ J/ ,*Z

N' 1850600/4913/ laW. 2020

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciu! Inspectie qi Administrare Domeniu Public-
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5

e-mail: dadp@sector5,ro

(
Spre 9tiin P :

• S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr, 9 -1 1, Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

DI

e-mail:

Referitor la solicitarea domnului , transmisa prin adresa S.C. Amenajare
Edilitara §i Salubrizare S. A. m. 7013/28.05.2020 §i inregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti
cu m. 1850600/10.06.2020 §i la Direc Ua de Mediu cu m. 4913/11.06.2020, privind emiterea
avizului de specialitate de interven ge asupra arborilor situali fm spatiul verde dp platbandd din
aliniamentul strain Nicolae Drdgun, in dreptul imobilului cu nr. 3, Sector 5, vh facem cunoscut
faptul ca, la vedficarea efectuata pe teren Tn data de 02.07.2020, s-a inventadat urmatorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\'ind reglementarea fi
administrarea spaliilor verzi din intravilamtl locatitdlilor, cu modiflcdrite §i comptetdrile
ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de proteclie a spatiilor verzi pe
leritoriul Municipiului Bucure§ti $ H.C.G.M.B. 114/2011 pri\’ind amenajarea §i infrejinerea
alveotelor stradate din cadrul plantaliilor de atiniament din Municipiut Bucure§ti, avizim:

(

Defri§are cu extragerea ridicinii 9i obligativitatea pistririi platbandei:

– lex. Prunus sp. (corcodu§) bitulpinal - a 30cm/tulpina, h=6-8m – in declin biologic, atacat
putemic de daunatoh minieri. prezinta ciuperci saprofite, prezinti scorbura adanca pe trunchi,
cilindru central putred (la percu jie suna „gol”);

– lex. Tilia sp. (tei) - el 40cm, h=4-5m – in declin biologic, atacat puternic de daunatori
minieri, prezinta ciuperci saprofite, lipsa ritidom pe trunchi pe o suprafa@ de peste 50%, cilindru
central putred;

– lex. Tilia sp. (tei) bitulpinal - O 25-30cm/tulpina, h=10m – in declin biologic, atacat
puternic de daunatori minieri, prezinta ciuperci saprotlte, lipsa ritidom pe trunchi, cilindru central
putred.

Menjionam ca, potrivit HCGMB m.304/2009 pri\'ind Normele de protecjie a spajiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri;are, aveji obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor
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tipuri de lucrari, a 18 exemplare de arbori tineri cu balot de pamant (raport de plantare 6:1), cu
circumferin}a trunchiului de 20-28cm §i inal jime corespunzatoare diametrului in func Ue de specie,
in platbanda din care se realizeaza defri§arile, precum §i in zone adiacente. deficitare in vegetaTie,
aflate in administrarea institu}iei dumneavoastra.

La nnalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligaga de a anun}a Direc}ia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act
norrnatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor necesare plant&ii de material dendrologic
tanar Tn Ioc §i Tn zona imediat apropiata. dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie 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.

(

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defri§are – 3 ex. arbori in declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri, (

Alexandru NICOLAE

PG
intocmit=

Simona POPESCU

OZ VIII TRiO
Red,: S.P,/6ex./07,07.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:/'/''wbx\’.plnb.ro institut ii,'primaria/direct ii,'directia_mediu''avize_arbori_in_consultare/a\'lze_arborl._ln_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

r ./

Nr. 1850604/4914/
IUL. 2020

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciul Inspecjie §i Administrare Domeniu Public-
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5

e-mail: dadp@sector5,ro

(

Spre 9tiinla :
• S.C. Amenajare Edilitari 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: office@aes5,ro

DI

e-mail :

Referitor la solicitarea domnului hansmisa prin adresa S.C.
Amenajare Edilitara §i Salubrizare S. A. nr. 7014/28.05.2020 §i inregistrata la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu nr. 1850604/10.06.2020 §i la DirecTia de Mediu cu m.
4914/1 1.06.2020. privind emiterea avizului de specialitate de intewenTie asupra arborilor situa A &
spatele blocului mr. 128B, tronson L din §os. salai, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 02.07.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic
pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\?ind reglement area ;i administrarea spajiilor
verzi din intravilanut localitdlitor. cu modifrcarile §i completdrile utterioare $ potrivit
A.C.G.M.B. 304/2009 pri\?ind Normele de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriut N4unicipiului
Bucure§ti $ H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea §i Inlrejinerea alveolelor sfradale din
cadrul plantaTiitor de aliniament din Mtmicipiul Bucure§ti, avizim:

(

Defri9are cu extragerea ridicinii §i obligativitatea pistririi alveolei:

in spatele blocului nr. 128B – Iona parcare – spate PETROM:
– lex. Ulmus sp. (ulm) a 35cm, h=14m – 100% uscat.

Men}ionam ca, potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\/ind Normele de protec lie a spaliilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucur e;ti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri$are, aveji obligaga plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a unui exemplar de arbore tanir cu balot de pamant. cu cimumfedNa
trunchiului de 20-28cm $i init jime corespunzatoare diametrului in hmc jie de specie. in
pastila/alveola din care se realizeaza defri§area.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligaOa de a anun}a DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf art. 4 din acela§i act
normativ.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
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se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcTiilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanir in loc §i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Avand in vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria Municipiului
Bucure§ti (PMB) - DirecTia de Me(liu, pNn care administratorilor legali ai spa}iilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de Tntrejinere a
arborilor §i arbu§tilor aHaji pe spaTiile verzi administrate, specifice perioadei de vegetajie prin
indepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate (conform atineatului
/ at adresei 3045/15.04.2020) precum §i analizarea §i programarea lucrarilor de Tntrejinere/
echilibrare/ forman/ regenerare a materialului dendrologic specifice perioadei de repaus vegetativ,
pentru toamna anului 2020 – primavara anului 2021 (conform alineatului F – Gestionarea
Solicitirr it or de Toaletare at adresei ante-menjionale), va rugam sa aveji in vedere realizarea de
interven+ii asupra materialului dendrologic afTlat in spatele blocului m. 128B, tronson I din §os.
salai. Sector 5, in mod planificat §i organizat. in funGIie de necesitalile identificate Tn teren, astfel
Tncat sa se asigure Intre}inerea corespunzatoare a vegetajiei cu menjinerea starii de viabilitate a
arborilor respectivi, prin realizarea unor interven Iii profesionale, cu echipamente §i instrumente de
lucru adecvate matedalului dendrologic §i tipului de interven Tie.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran ja bunurilor §i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuTie 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.

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

(

Defri§are – 1 ex. arbore 100% uscat.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
(

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

@
intocmit:

Expert Simona PS)PESCU

Red.: S.P. 6eI. 07.07 .2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http ://wbvw .pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbod_in_consultare .php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

J/'7 !

Nr. 5771/ O£lUL 2020

cATRE,
Primiria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Pri\>at al Sectorului S
- Sewiciul InspecTie §i Administrare Domeniu Public-

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11. Sector 5

e-mail: da(ip@sector5 .ro

(

Spre 9tiinji :

- S.C. Amenajare Edilitari 9i Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: officerc}'aes5.ro

- Direc ga Generali de PoliOe Locali §i Control Bucure;ti
B-duI LibertaIii nr. 18, bl.104, Sect. 5; e-mail: oftlcek}:plmb.ro

Referitor la solicitarea Direcjiei Generale de Poli jie Locala §i Control Bucure§ti nr.
27224/07.07.2020, inregistrata la Direc ga de Me(liu a Primariei Municipiului Bucure§ti cu nr.
5771/07.07.2020, privind emiterea avizului de specialitate de intervenjie asupra unui arbore
situat in platbanda verde din B-duI LibeRalii nr. 18, in dreptul blocului 104, Sector S, vh
facem cunoscut faptul ci, la verificarea efectuata pe teren Tn data de 07.07.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
pri\?ind regtementarea §i administrarea spa+hlor verzi din intravitam,it locatitd+ilor, cu
modifrcdrile ff comptetdrile ulterioare §i potHvit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecTie a spa TUtor verzi pe teritoriut Municipiului Bucure$ti §i A.C.G.M.B. 114/2011 pri\?ind
amenajarea $i intre+inerea alveolelor stradale din cadrul plantajHlor de atiniament din
Mtmicipiul Bucure§ti. avizim:

Defri9are cu extragerea ridicinilor:

– lex. Tilia sp. (tei) - O 25cm, h=6-7m – 100% uscat.

Men{ionim ca, potrivit HCGMB m.304/2009 pri\;ind Normele de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucur eiti , pentru refacerea fondului vegetal, in
compensarea arborilor avizaFi pentru defri§are, aveji obligajia plantarii, in perioada optima
specifici acestor tipuri de lucrari, a unui exemplar arbore tanir cu balot de pamant, cu
circumferin}a trunchiului de 20-28cm §i Tnal jime corespunzatoare diametrului in func jie de
specie, in locaUa din care se realizeaza defri§area.

r
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La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveji obligaTia de a anun Ta Direc+ia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. In caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf art.
4 din acela§i act normativ.

Lucririle avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de
defri§are §i scoatere a radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea
evitarii producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de
material dendrologic tanar Tn loc §i Tn zona imediat apropiata, dupi caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran Ta bunurilor §i
a persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua
numai cu personal specializat Tn domeniul horticultudi/silviculturii/peisagisticii), privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execujie 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.

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

Defri§are 1 ex. arbore - lac)% uscat.
r

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

'IHAILESCU

§ef Sewiciu Avize 9i Acorduri,
Alexandru NIC;OLAE

W
(

intocmit;

Simona POPESCU

07. IUI_ 2020
Red.: S.P. 6ex. 07.t)7.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:/, w\\v.pmb.ro institutii'primaria“directii directia medlu'avlze arbori in consultare'a\’izearbori inconsultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

_)/,7£-_

Nr. 1850672/4903/ 1 5' !UL. 2020

cATRE
Primiria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5
Sewiciul Inspec jie qi Administrare Domeniu Public-

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5

e-mail: dadp@sector5.ro

Spre 9tiin@ :
• S.C. Amenajare Edilitari 98 Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1, Sector 5; e-mail: office©}aes5,ro

Asociatia de Proprietari bl. 28
Str. Oltina nr. 3, Sector 5, Bucure9ti

(

Referitor la solicitarea Asociajiei de Proprietari bl. 28, transmisa prin adresa S.C.
Amenajare Edilitara §i Salubrizare S. A. m. 6752/22.05.2020 §i inregistrata la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu nr. 1850672/10.06.2020 §i la Direc Ha de Me(liu cu m.
4903/11.06.2020, privind emiterea avizului de specialitate de intewen jie asupra wborilor situaji &
spa+itIl verde adiacent bloc&dui nr. 28 din Str. Oltina nr. 3, Sector S, vi facem cunoscut faptul ch.
la verificarea efectuata pe teren Tn data de 02.07.2020, s-a inventaHat urmatorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\lind reglementar ea ff
adwtinistrarea spaTiilor verzi din intravilcmul tocatitd{ilor, cu modiDcdrile Ti completarile
utterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de proteclie a spajiilor verzi pe
teriforiu! Municipiului Bucure§fi $ H.C.G.M.B. 114/2011 prix?ind amenajarea $i intrefinerea
alveolelor stradale din cadrul ptantaliitor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, avizim:(

Defri9are cu extragerea ridacinii:
in partea stangd intrure bloc sc. 2:

lex. Malus sp. (mar) a 15-18cm. h=5-6m – 100% uscat.

in partea dreaptd intrare bloc sc. 2:
– nu a fost identificat nici un arbore uscat care sa necesite defri§are.

Menjion&n c& potrivit HCGMB m.304/2009 privind Normele de protec jie a spa+tHor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure$11, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri§are, aveji obligajia plant&ii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a unui exemplar de arbore tanir cu balot de pamant, cu circumferin}a
trunchiului de 20-28cm §i inal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie, in localia din
care se realizeaza defri§area.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligaTia de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
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teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act
normativ.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc}iilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic
tank in Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Avand Tn vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria Municipiului
Bucure§ti (PMB) - DirecTia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de intrejinere a
arborilor §i arbu§tilor afIlad pe spajiile verzi administrate, specifice perioadei de vegeta jie prin
Tndepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate (conform atirleatulul
I at adresei 3045/15.04.2020) precum ;i analizarea §i programarea lucrarilor de Tntre}inere/
echilibrare/ formare/ regenerare a materialu lui dendrologic specifice perioadei de repaus vegetativ,
pentru toamna anului 2020 – prima\,'ara anului 2021 (conform alineatului F – Gestionarea
Solicilirrilor de Toaletare at adresei ante-menjionate), va rugam sa ave Ii in vedere realizarea de
interven Iii asupra materiatului dendrologic aflat Tn spa+iul verde adiacent blocului nr. 28 din Str.
Oltina nr. 3, Sector 5. In mod planificat §i organizat, in func jie de necesitaTile identificate Tn teren,
astfel Tncat sa se asigure TntreTinerea corespunzatoare a vegetajiei cu men{inerea starii de
viabilitate a arborilor respectivi, pan realizarea unor intewen Ui profesionale, cu echipamente §i
instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de intervenTie.

Preciz£m ci administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea 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.

(

Defri§are – 1 ex. arbore 100% uscaf .

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ri. MIHAILESCU
(

§ef Sewiciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

%
Tntocmit;

Red.: S.p. 6ex. 07.07.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: //wblv.pmb.ro'’institutij/primaria direct ii direct ja_medl u, avize_arbori_in_consultare 'avize_arbori __ in consultare . php , pe data de

FL. 2020

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure91, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb'ro



bP

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

N' 1840977/3655.1/..,.............1.%..@a..,,

cAT RE,

Universitatea Najionali de Aparare Carol I
Sos. Panduri nr. 68-72, Sector 5, Bucuresti

e-mail:

Referitor la solicitarea dumneavoastra Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1840977/08.05.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 3655/08.05.2020, prin care ne solicitati emiterea avizului
de speciatitate pentru arborii situati Tn incinta proprietatii din §os. Panduri nr. 68-72, Sector 5, completata
cu Angajamentul de Plantare nr. 3655/A/13.07,2020, transmis prin e-mail, va facem cunoscut faptul ca, la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 11.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru
care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea qi administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile qi completirile ulterioare 91 potrivit H.C.G,M.B. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§tl, avizam:

(

Defri9are cu extragerea radicinilor:
Incinta I - Pavilion A - latura dinspre stardi:

– 3ex. Populus sp. (plop) a 25-45cm, h 8-12m - in declin biologic - lipsa ritidom pe trunchi, prezinta
gale ta nivel superior care afecteaza cilindru central, cilindrul central putred, Tnnegrit, afectat de daunatori
minieri:

Incinta Il - spate biserici - zoni parcare:

– lex. Acer sp. (arjar) a 25cm, h 12m - 100% uscat.

Lucrari de igienizare 9i intretinere necesare:
Toata suprafa ja de teren acoperiti cu vegeta Ie:

– eliminarea/tunderea vegetatiei spontane erbacee 9i eliminarea speciilor dendrologice invazive cu
diametrul trunchiurilor mai mici de 6cm;

– eliminarea lianelor crescute pe trunchiul arborilor 9i in coronamentele arborilor, unde este cazul;

– aplicarea urmatoarelor lucrari la toate exemplarele de arbori: elirninarea drajonilor 9i a lastarilor
lacomi, etiminarea ramurilor/crengilor uscate, ridicarea coronamentelor, rariri Tn coronament 9i reduceri
usoare si uniforme a coronamentelor cu % din volumul acestora, echilibrarea coronamentelor;

– fasonarea periodica a arbu§tilor;

– eliminarea de pe suprafe Tele verzi, a depozitelor de de§euri vegetale (resturilor vegetale ramase Tn
urma lucrarilor).

(

Menttonam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protec jie a spatiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea celor 4 exemplare de
arbori aviza Ti pentru defri§are, aveti obtigajia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari,
toamna anului 2020 - primavara anului 2021, a 19 ex. arbori tineri cu balot de pamant cu circumferinja
trunchiului de 20-28cm 9i Tnaltime corespunzatoare diametruiui Tn functie de specie (raport de plantare -
6:1 pentru 3ex. in declin biologic §i 1:1 pentru lex. 100% uscat), in incintele imobilului de la adresa sus
mentionata, conform Angajamentului de Plantare nr. 3655/A/13.07.2020.
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Lucrarite avizate se vor executa prin grija admintstratorulut legal at terenului, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constructiilor din jur, a retelelor aeriene, astfel:

- lucrarile de defri9are gi scoatere a radacintlor arborelui se pot efectua Tn orice perioada a anului,
in vederea evitarii producerii de evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de
material dendrologic tanar Tn Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz;

- lucrarile de Tntretinere a coronamentelor arborilor se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa
1 la A.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norrnele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti , in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepjia eliminarii ramurilor uscate, operajiune ce se poate executa Tn orice
perioada a anului);

- igienizarea zonei se va executa conform prevederilor HCGMB nr. 121/30.06.2010, in vederea
asigurarii unui climat sanatos §i a condijiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic ramas 9i
protejarea amenajarii estetice ce-§i Tndepline9te rolul de protecjie ecologica.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor §i a
persoanelor in zona operatiunilor, supravegherea executiei lucrartlor (ce se vor efectua numai cu personal
specializat in domeniul horticuFturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului, respectarea
tehnologiei de execujie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sanctiunl conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr.
1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

(

Pentru relatii suplimentare va rugam sa vi adresati Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184,
Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sedtul 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 si este valabil numai Tnsotit de

avizul Ministerului Culturit, Tntrucat locajia (B-duI George Co9buc nr. 39-49) este inclusa Tn PUZ Zona
protejata nr. 9 – Regina Maria.

Defri§are – 3ex. in dectin biologic;
1 ex. 100% uscat.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

MIHAILESCU

§ef Serviciu Avize ei Acorduri,
Alexandru NICOLAE

gZ'a'
intocmit:

Expert Simona Pg)PESOU

Red : s.p. / 4 ex. - 13.07.2020 prezenUI avtz a fast posht pe site-ul PMB 1 '(' IUI. ?n iF
http://www.pmb.ro/insttrimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consu[tare/avize arbori in consultare.php , pe data de.

1//-I
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

r/

Nr. 1853182/5173/_ hail

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciul Inspec{ie qi Administrare Domeniu Public -
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5

e-mail: primarie@2sector5.ro

(

Spre 9tiin R :
• S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5; e-mail: office©2aes5.ro

- S.C. MM REAL ESTATE S.A

in atentia dnei : e-mail:

Referitor la solicitarea S.C. MM REAL ESTATE S. A., inregistrata la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu nr. 1853182/17.06.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr.
5173/18.06.2020, pdvind emiterea avizului de specialitate de intewen jie asupra unui arbore situat
in aliniamentul bulevurdului Eroii Sanitari, din dreptul imobilului nr. 18, Sector 5, va facem
cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren in data de 02.07.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\?ind
reglementarea Ti administrarea spajiilor ver:i din intravilanul localitil{itor, cu modincdrite !i
completdrile ulterioare $ potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pri\?ind Normele de protec jie a spaliilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucure;ti §i A.C.G.M.B. 114/2011 pri\'ind amenaj area fI
tntrelinerea alveoletor stradale din cadrul plcmtaTiilor de atiniament din Mtmicipiul Bucure§ti,
avizim :

(

Defri§are cu extragerea ridicinii §i obligativitatea pistririi alveolei:

in dreptul nr. 18:
– lex. Tilia sp. (tei) a 45cm, h=10m – 100% uscat.

Men}ionam ca, potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\'ind Normele de protec jie a spaTiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure$11, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborilor avizaji pentru defri$are, ave$ obliga jia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a unui exemplar de arbore tanir cu balot de pamant, cu circumferin}a
trunchiului de 20-28cm §i Tna jime corespunzatoare diametrului in func jie de specie, in
pastila/alveola din care se realizeaza defri§area.

La finalizarea lucrarilor de plantare. conf. art. 9 alin. 5 din Anexa m. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave(i obliga Tia de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare. In caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din aceta§i act
normativ.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013. sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construe}iilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are ;i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitadi producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn loc ;i in zona imediat apropiata, dupi caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a btmuHlor ;i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu Be a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art. 6, pct. 8 din Anexa m. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii §i este valabil numai
inso Iit de avizul Ministerului Culturii, intrucat locajia este inclusa Tn PUZ Zona protejata nr. 6 –
Elisabeta.

Defri§are 1 ex. arbore 100c/, uscat

(

PC
+

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

W

intocmit:

Expert Simona POPESCU

1 kIll t

Red.: S.P.“6ex./ 13.07 .2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http ://www.pmb. ro ’institut ii/primarla/dlrectii/direct ia_mediu,/avize_arbori_in_consultare 'avize_arbori _in_consultare . 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



\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

P

=f FC

Nr. 1856881/5514/

2) IUL 2020 CATRE
Primaria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciul Inspec jie §i Administrare Domeniu Public-
Str. Fabrica de Chibrituri nr, 9 -11, sector 5

e-mail: primarie©2sector5, ro

Spre 9tiin}a :
• S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , Sector 5; e-mail: office@aes5.ro

• Dna - administrator

(

Referitor la solicitarea doamnei Tmegistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1856881/29.06.2020 §i la Direc Ha de Mediu cu nr. 5514/30.06.2020, privind
emiterea avizului de specialitate de interven jie asupra unor arbori situa}i in spatele blocului 49 din
§os. salai nr. 136, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data
de 17.07.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea ru. 24/2007 pri\'ind regtementarea §i administrarea spajiilor vern din intravitcmul
ZocaZifdlilor. cu modi/Icdrile §i complelclrile ulferioare $ potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pri\/ind
Normete de protecTie a spaTiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim:

Defri§are cu extragerea ridicinilor:
Spate bloc – toni parcare – adiacent clddire punct termic:

– 2 ex. Ulmus sp. (ulm) a 50-60cm, h=18m – 100% usca}i.

Potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\?ind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$ti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor aviza}i pentru
defri§are, aveji obliga fia plantarii. in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari, a 2
exemplare de arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin}a trunchiului de 20-28cm §i
TIIallime corespunzatoare diametrului Tn Rmc jie de specie. in spa}iul verde adiacent blocului 49 din
§os. salaj nr. 136.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 abn. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave$ obliga Oa de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf art. 4 din acela§i act
normatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene. astfel lucrari Ie de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de

(
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evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor necesare plant&ii de material dendrologic
tanar in Ioc §i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Avand in vedere cuprinsul adresei nr. 3045/15.04.2020, emisa de Primaria Municipiului
Bucure§ti (PMB) - Direc Ua de Mediu, pan care administratorilor legali ai spaTiilor verzi publice
situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de intre}inere a
arborilor §i arbu§tilor aHaji pe spa}iile verzi administrate, specifice perioadei de vegetaTie prin
Tndepartarea din coronamente a crengilor uscate §i/sau a celor frante/fisurate Lconform alinea{ului
1 at adresei 3045/15. 04.2020) precum §i analizarea 9i programarea lucrarilor de Tntre}inere/
echilibrare/ forman/ regenerare a matedalului dendrologic specifice perioadei de repaus vegetativ,
pentru toamna anului 2020 – primavara anului 202 1 (conform alineatului F – Gestionarea
Solicitdrilor de Toaletare at adresei ante-menjtonal e), va rugam sa aveji in vedere realizarea de
intervenIii asupra materialului dendrologic aflat Tn spa}iul verde adiacent blocului 49 din §os.
SaId nr. 136, in mod planificat $i organizat, in func jie de necesita}ile identincate in teren, astfel
Tncat sa se asigure intrejinerea corespunzatoare a vegeta}iei cu men}inerea starii de viabilitate a
arborilor respectivi, prin realizarea unor interven Iii profesionale, cu echipamente §i instrumente de
lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de interven jie.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu ge 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.

(

Defi;are arbori 100'% uscat.

DIRECTOI UTIV ADJUNCT,
8th

ESCU
R\
.Vd

(

§ef Sewiciu Avize si Acorduri,
Alexandru NICOLAE

%

intocmit:

Expert Simona P.OPESCU

/7

2tlUL 2020
Red. : S.P./6ex./20.07.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PNIB
http: //ul\w.pmb.ro/lnstitutii/primaria/directii /directia_mediu/avize_arboh _in__consultare/avize_arbori_in_consuItare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1857384/5588/ 3 4U a. 2020

CATR E
Prim6ria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5
- Serviciul Inspec+ie 9i Administrare Domeniu Public-

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
e-mail: primarie@sector5 . ro

(

Spre 9tiin}a :
- S.C. Amenajare Edilitari 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5
e-mail: office@aes5.ro

Referitor la adresa dvs. nr. 7944/23.06.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucuresti cu nr. 1857384/30.06.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 5588/01.07.2020,
prin care solicita Ii, conform cerin+elor 9i specificajiilor din adresa Directiei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru intervenjia asupra arborilor
uscaji in proportie de 80-100% 9i a celor Tn declin biologic avansat, inventariati pe teren
de catre inspectorii din cadrul institu+iei dvs., arbori menjionaji in tabel cu fotografiile
aferente anexate solicitarii. va comunicam

> in urma verificarilor Tn teren efectuate de catre expertul Directiei de Mediu
din data de 17.07.2020 9i rectificarii 9i completarii tabelului anexa la adresa nr.
7944/23.06.2020, precum 9i Tn conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protec Vie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam defri§area a 48
exemplare arbori, cu obligativitatea pistrarii alveolelor pentru exemplarele aflate
in aliniamente, ce fac obiectul prezentei cereri, situati Tn sectorul 5, in locajiile din
tabelul rectificat – pentru pozijiile 1-2 9i 4-13, cu urmatoarele mentiuni:

• pentru pozitia nr. 3 din tabel, la locatia str. Romniceanu nr. 22, Directia de
Mediu a emis anterior adresa nr. 1849853/4819/09.07.2020, in vederea aplicarii de
lucrari de Tntrejinere a coronamentului respectivului arbore Tn baza avizului cu caracter
general nr. 3045/15.04.2020;

• la pozitia nr. 5 din tabel, la locatia str. Vigoniei nr. 8, bl. 10 – se mai adauga
urmatoarele exemplare de arbori pentru defri9are:

Spa liu verde spate bloc:
- lex. Acer sp. (artar) a 35cm, h 12m – 100% uscat;

lex. Acer sp. (artar) a 60cm, h 12-14m – in declin biologic – scorbura
longitudinala pe trunchi cu deschidere de 1,5m, cilindru central putred,

(
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prezinta atac de daunatori minieri 9i ciuperci saprofite, inclinat mult peste
carosabil – pericol de dezradacinare/frangere 9i prabu9ire;

Zona parcare - spate bloc:
- lex. Acer sp. (arjar) a 35cm, h 6-8m – 100% uscat;
• la pozi+ia nr. 9 din tabel, la locajia str. Dunava! nr. 2, 4, 6, Ioc de joaca –

exemplarul de frasin din tabel reprezinta material dendrologic tanar neprins, ce poate fi
Tnlocuit fara emiterea unui aviz pentru acesta 9i se mai adauga urmatoarele exemplare
de arbori pentru defri9are:

lex. Prunus sp. (corcodu9) a 10-15cm, h 4m – in declin biologic – gala
deschisa pe toata lungimea trunchiului, cilindru central putred, puternic aplecat
peste banci – pericol de dezradacinare/frangere 9i prabu9ire;

• lex. Acer sp. (arjar) a 60cm, h 10m – in declin biologic – scorbura
longitudinala pe trunchi pana Tn zona coletului, cilindru central putred, prezinta
atac de daunatori minieri 9i ciuperci saprofite, Tnclinat mult peste carosabil –
pericol de dezradacinare/frangere 9i prabu9ire;

• lex. Prunus sp. (corcodu9) multitulpinal, a lo-20cm/tulpina, h 6m – in declin
biologic – coronament 50% uscat, multiple scorburi longitudinale pe tuipini,
fisuri longitudinale pe 9arpante, prezinta atac de daunatori minieri 9i ciuperci
saprofite;

• la pozitia nr. 12 din tabel, la locajia str. Baltagului nr. 6, bl. V76A, sc. 1-2 –
arborii sesiza Ii (de la sc. 2) au fost inclu9i Tn avizul nr. 1846103/4352/03.07.2020 gi se
mai adauga urmatorul exemplar de arbore pentru defri9are:

Spajin verde lateral stanga – intrare sc. 1 :
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 20-25cm, h 4m – 100% uscat.

(

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, a rejelelor 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 protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, aveji
obligajia plantirii a 73 ex. arbori tineri cu balot de p6mant (raport de 6:1 pentru
11ex. in declin biologic 9i respectiv raport de 1:1 pentru 6 ex. 100% uscate 98 1 ex. in
aliniament stradal – amplasat Ia o distanta mai mica de 2m faQ de imobil producand
pagube – cf. Art. 8, alin. 1 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009), cu
circumferin ja trunchiului de 20-28cm 91 TrIal jime corespunzitoare diametrului in
funcjie de specie, in locatiile unde se executa defri9arile 9i pe alte spatii verzi
deficitare Tn vegetajie aflate Tn administrarea institujiei dumneavoastra, 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. in caz contrar se vor aplica sanctiuni
conf. art. 4. lit. e din acelasi act normativ

Men}ionim ci vi revin urmitoarele obligajii :
- informarea cetajenilor cu privire la arborii avizati pentru defri§are, prin publicarea

acestor informajii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spajiilor
verzi, in funcjie de posibilitalile informatice 9i de decizia fiecarei institujii;

(
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- informarea cetatenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intewalului orar Tn care acestea se vor executa,
tinandu-se cont de zona de actiune 91 fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informajii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in funcjie de posibilita+ile
informatice si de decizia fiecarei institutii

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
interventie 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
teritoriul Municipiului Bucure§ti.

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

Defrisare – 18 ex. arbori din care – 6 ex. 100% uscate;
– 11 ex. in declin biologic,
– 1 ex. cf. Art. 8, alin. 1 din Anexa nr. 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

q

intocmit;

Expert Simona POPESCU

7/L/-
Red.: P,S./5 ex,/22.07.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

)

3/F-£

N' 1809362,1863862/14135,6192/ E) AUG, 2020

cATRE,

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3
e-mail: afi@pmb, ro

Dna

e-mail:

(

Referitor la solicitarea doamnei , inregistrata la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu m. 1809362/30.12.2019 §i la Direc jia de Mediu cu nr.
14135/3 1.12.2020, completata prin adresa Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1863862/20.07.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 6192/21.07.2020, privind emiterea avizului
de specialitate de interven Tie asupra unui arbore situat fm incinta imobilului din str. Dr. Grigore
Romniceanu nr. /0, Sector 5, va facem cunoscut faptul ci, la verificarea efectuata pe teren in
data de 04.08.2020. s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu
Legea m. 24/2007 prR'ind reglementarea §i administrarea spaliilor verzi din intravilanul
localitdlitor . cu modiftcdrile Ff cornpletdrile ulterioar e, cu prevederilor Noului Cod Civil,
Capitotul Ill - Limite juridice ale dreptutui de proprietate privatd - Secjiunea l- Limite legate,
Arr. 613 – Distan}a minima pentru arbori §i potrivit A.C.G.M.B. 304/2009 pr hind Normete de
proteclie a spaltHor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim:

Defri9are cu extragerea ridicinilor:
Spate carte imobU:

–lex. Ailanthus altissima (cenu§ar) a 90-100cm, h 14-16m – alipit de gardul desparlitor
de vecinitate §i situat Ia o distanla de aproximativ 2m faIa de cladire – sistemul radicular
afecteaza vizibil structura gardului §i a aleii de garda a cladirii.

Men}ionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protec lie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure;ti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri$are, aveji obliga}ia plant&ii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a 6 exemplare arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin}a tnmchiului
de 20-28cm §i TrIal jime coresptmzatoare diametrului in hIne jie de specie, pe alte terenuri
deficitare Tn vegetajie, aflate Tn administrarea AFI (ADMINISTRATIA FONDULUI
IMOBILIAR), avand Tn vedere faptul ca, locajia unde se realizeaza defri§area, nu mai permite
plantari de arbori.

Avand in vedere faptul ci terenul imobilului din str. Dr. Grigore Romniceanu nr.
10, are doi coproprietari: dna Stan Agata Teodora §i Municipiul Bucure;ti pNn
administrator AFI (Administra fia Fondului Imobiliar), atat lucrarile de defri9are cat 9i
plantirile Tn compensare se vor realiza tn comun de citre proprietarul 9i administratorul
ante-menfiona fi.

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po;taI 05001 3, sector 5, Bucure;ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ahn. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave$ obliga}ia de a anun}a Direc Ua de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii
in teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela;i
act norrnatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija proprietarului §i a administratorului legal al
terenului, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur, a rejelelor aedene, astfel lucrarile
de defri§are §i scoatere a radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in
vederea evitarii producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor necesare
plantarii de material dendrologic tank in Ioc §i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca proprietarul §i administratorul legal al terenului este raspunzator de
siguran}a bunurilor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce
se vor efectua numai cu personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii),
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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii §i este valabil numai
inso Ut de avizul Ministerului C:ulturii, intrucat locajia (str. Dr. Grigore Romniceanu m. 10) este
inclusa Tn PUZ Zona protejata nr. 45 – Cotroceni .

Defri§are – 1 ex. arbore

(

CUTIV ADJUNCT,

'HAILESCU

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

97(*;

intocmit=

Expert Simona POPESCU

/
Red. : S.P./Sex./07 .08 .2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: wur\’.pmb.ro lnstitutli'primaria,directii, directla_mediu a\ I/c_arbori_in _consultarc a\ ize_arborl_ln_consultare.php , pe data de.

1 1. AUG, 2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

3/ 7 f

Nr. 1864464/6265/_B W

cATRE
Primiria Sectorului 5

Direc ja de invijimant, Tineret qi Sport
- Serviciul Administrare Unitati de Tnvatamant -

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

e-mail: invatamant@sector5.ro

( Spre 9tiin R :
- Gradinita nr. 185

Str. Garoafei nr. 12, Sector 5; e-mail: gradi185@yahoo.com

Referitor la solicitarea unitaIii de Tnvalamant – Gradini}a nr. 185, inregistrata la Primaria
Municipiului Bucure$i cu nr. 1864464/21.07.2020 ;i la Direc jia de Mediu cu nr.

6265/22.07.2020, privind emiterea avizului de specialitate de interven jie asupra arborilor situali in
spatiul verde dirt incinta Grddini+ei nr. 185 - Str. Garoufei nr. 12, Sector S, va facem cunoscut
faptul ca. la verificarea efectuata pe teren Tn data de 04.08.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea m. 24/2007 pri\'ind reglement area JI
administrarea spajiilor verzi din intravilamd localitirlnor, cu modifrcilrile Ti completdrile
ulterioare $i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de proteclie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim:

Defri9are cu extragerea ridicinilor:
(

Zona toc joacd §i alee adiacenta:
– 7ex. Ulmus sp. (ulm) a 25-35cm, h=10-14m – 100% uscate.

Men}ionam ca, potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normete de protec lie a spajiilor verzi
de pe teritoriul &lunicipiului Bucur eVII , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborelui avizat pentru defri§are, ave$ obliga lia plant&ii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a 7 exemplare de arbori tineri cu balot de pamant. cu circumferinfa trunchiului
de 20-28cm §i inal Ome corespunzatoare diametrului in funcjie de specie, in locajia din care se
realizeaza defri§arile (incinta Gradini jei nr. 185 - Str. Garoafei nr. 12).

La finalizarea lucrarilor de plantare. conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave Ii obligajia de a anun}a DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor Tn compensare. In caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act
norrnatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a

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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radacinilor arbodlor se pot efectua Tn once perioadi a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar in Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor, privind: respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuge 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 si este valabil numai

inseTit de avizul Ministerului Culturn, intrucat locajia este inclusa in PUZ Zona protejata nr. 45 –
Cotroceni.

De piTare 7 exemplare arbori IC)0% uscate.

+
+

WW

§ef Serviciu Avize §i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

IM r

intocmit:

Expert Simona PC)PESCU

::1:rb: t:HL: IPI= ; vi:nH • {::\:11i• ::\::tO:eDs i t e = u 1 P N1L B 1 1 1 A UG 92 OZ
http .//www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/a\'ize_arbod_in_consultare'’avize_arboh_in consultare.php , pe data de.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po 9taI 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania

Tel: 021 .305.55.00
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Sr rr
hn•H=•==P

Nr. 1849345,1866684/4778,6492/ \-5 AUG, 2020

cA T R E:

Dna

e-mail:

(Str. Eroii Sanitari nr. 23, Sector 5)

(

Referitor la solicitarea dumneavoastra, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1849345/04.06.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 4778/05.06.2020, completata prin adresa dvs. 'inregistrata
la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1866684/30.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 6492/03.08.2020,
privind emiterea avizului de specialitate de intervenjie pentru un ex. arbore situat Tn incinta proprietalii private
din str. Eroii Sanitari nr. 23, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data
de 02.07.2020, s-a inventariat urmatorut material dendrologic pentru care in conformitate cu 0.G. nr.
195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile qi completarile ulterioare 9i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizam:

Toaletare/lucrari de intretinere, formare 9i regenerare a coronamentului/portului urmatorului
materialului dendrologic:

– lex. Celtis sp. (sambovina) a 30cm, h 8m – eliminarea ramurilor uscate 9i reducerea volumului
coronamentului cu 1/3, eliminarea 9arpantei (din zona inelului de calusare) dinspre strada – care se sprijini
pe gard §i badijonarea acesteia cu mastic, rarirea 9i echilibrarea coronamentului, eliminarea lianei invazive
de pe trunchi.

(

Mentiuni:

–lucrarile de interventie Tn coronamentul arborelui, specificate Tn prezentul aviz, reprezinta taieri ale
ramurilor tinere de schelet 9i a crengitor prinse de acestea, fara afectarea §arpantelor principale, cu exceptia
celei specificate;

–in cazul Tn care se constata, la momentul executarii lucraritor, necesitatea impeHoasa de taiere a
unor 9arpante (ce prezinta fisuri, scorburi, etc.), locurile de taiere a acestora vor fi acoperite cu mastic;

–toate lucrarile de taiere se vor realiza oblic, in zonele inelelor de calusare - pentru permiterea
Tnchiderii ranilor.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, 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 rejelelor aeriene, astfel toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
A.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec+ie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9tal 050013, sector 5, Bucuregti, RomanIa
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamni-primavari) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepjia eliminarii ramurilor uscate, opera{iune ce se poate executa Tn orice perioada a anutui).

Precizam ca administratorul legal at terenului este raspunzator de siguranta bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operatiunilor, supravegherea execujiet lucrarilor (ce se vor efectua numai cu o firma de
specialitate, ce are angajaji in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului,
respectarea 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.

Pentru relajii suplimentare va rugam sa va adresati ta nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184, Direcjia
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 si este valabil numai ’insotit de

avizul Ministerului Culturii, Tntrucat tocajia (Str. Eroii Sanitari nr. 23) este inclusa Tn PUZ Zona protejata nr. 45
Cotroceni

Toaletarellucrari de intrejinere, formare qi regenerare a coronamentului/portului matedalului

dendro logic – 1 ex. arbore

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

ec)MANIB

9ef Serviciu Avize 9i Acorduri,

Alexandru NICOLAE

b (

intocmit:

Exp. PESCU

1 1. AUG. 2020
Red : S,P. / 4 ex. - lac)8.2020 prezentul aviz a fast postat pe site-ul PMB ' " ' '" "-
http://www.pmb.ro/ir6titutii/primaria/directH/dinctia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1809870, 1810050, 1 840603, 1869883/39,72,3606,6741/
2 D. Alia ::„.

cAT RE:

DI
e-mail:

(
(Ref. : Str. Sirenelor nr. 16-18, 18A, Sector 5)

Referitor la solicitarile dumneavoastra inregistrate la Primaria N4unicipiului Bucure§ti cu
nr. 1809870/06.01.2020 §i respectiv nr. 1810050/07.01.2020 (pentru solicitarea redirec bona}a de
catre S.C. Amenajare Edilitara ;i Salubrizare S. A.) ;i la Direc Ua de Mediu cu m. 39/07.01.2020
§i respectiv cu nr. 72/08.01.2020, completate prin adresele Tnregistrate la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1840603/06.05.2020, 1869883/06.08.2020 §i la Direc+ia de Mediu cu m.
3606/06.05.2020, 6741/07.08.2020, privind emiterea avizului de specialitate de intewen jie
asupra arborilor situaji in incinta proprietaIii din str. Sirenelor nr. 16-18, 18 A, Sector 5. va facem
cunoscut faptul ca, la verincarile efectuate pe teren in datele de 14.01.2020, 17.03.2020 §i
12.08.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu O.G.
m. 195/2005 privind proteclia mediului, cu modiftcarite Bi completdrile utterioare, cu
prevederilor Noului Cod Civil, Capitolut III - Limite juridice ale dreptului de proprietate privatd
- Secjiunea l- Limite legate, Art . 613 – Distanja minima pentru urbori $ potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 pri\'ind Normele de protecTie a spa{iitor verzi pe teritoriul Municipiutui Bucure§ti,
avizam :

(

Defri9are cu extragerea ridicinilor:
– lex. Ailanthus altissima (cenu§ar) Q 30cm, h 9m – situat Ia o distan}a de 0,35cm fala de

calcanul cladirii de pe proprietatea vecina – sistemul radicular afecteaza structura cladirii, iar
coronamentul fajada calcanului;

–lex. Populus sp. (plop) O 15cm, h 10m –situat Ia o distan@ de 1,20m fa@ de gardul
proprietalii vecine.

Men}ionam ca potrivit HCGMIB nr.304/2009 pr hind Normete de protecTie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$ti , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborilor avizaTi pentru defri$are, aveji obligaga plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a 12 exemplare arbori tineri cu balot de pam hIt, cu circumferin ja trunchiului
de 20-28cm §i Tna Time corespunzatoare diametrului in func jie de specie, conform Protocolului
de Plantare in compensare nr. din data de , incheiat cu S.C. Amenajare
Edilitara §i Salubrizare S. A. .

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave$ obligajia de a anun}a Direc Ua de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021.305.55.00
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in teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i
act norrnatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuandu-se
masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice pedoada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar in Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sanc}iuni
conform art. 6, pet. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defri§are – 2 ex. arbori.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Rdzv

§ef Sewiciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE (

intocmit:

Expert Simona POPESCU

Red. : S.P.,'’4ex./ 1 7 .08.2020

prezentuI aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: ’ ’www.pmb.ro''instltutii 'prilnaria/directii /directia_ mediu/a\'ize_arbori_In consultare/a\’ize_arbori _in_consultare.php , pe data de,

81 AUG. 23:a1
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

s/Fr
Nr. 1869652/6743/ 2 B. Atii, 23:3

cATRE,
Primaria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciul Inspectie 9i Administrare Domeniu Public-
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

e-mail: primarie@sector5.ro

(

Spre 9tiin}a :
- DI

e-maIl:

Referitor la solicitarea domnului , inregistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1869652/06.08.2020 §i la Direc Oa de Mediu cu nr. 6743/07.08.2020, privind
emiterea avizului de specialitate de interven jie asupra-'unui arbore situat in spajiul verde adiacent
blocului A3 din B-duI Eroilor nr. 15, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata
pe teren Tn data de 12.08.2020, s-a inventariat urITlitorhl material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\/ind reglementarea §i administrarea spajiiZor verzi din
intravilanut localitdTitor, cu modiftcdrile Ti comptetitrile ulterioare $ potrivit A.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protec+ie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiutui Bucure$ti,
avizim :

Defri9are cu extragerea ridicinilor:
( Fatd intrare sc. A:

– 3 ex. PrImus sp. (corcodu§) a 25-30cm, h=5-6m – 100% uscaji;

Spate bloc:
– 1 ex. Populus sp. (plop) a 90cm, h=14-16m – in declin biologic avansat – prezinta

scorbura in zona de colet – trunchi parjial sec}ionat in zona de colet, cilindru central putred, atac
masiv de daunatori minieri, pericol de prabu§ire.

Potrivit HCGMB nr.304/2009 pr h'ind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§li , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor aviza}i pentru
defri$are, aveji obliga jia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari, a 9
exemplare de arbori tineri cu balot de pamant (raport de plantare de 1 :1 pt. 3 ex. 100% uscate §i
6:1 pt. 1 ex. in declin biologic), cu cinumfeHr4a trunchiului de 20-28cm §i inal jime
corespunzatoare diametrului in func jie de specie, in spajiul verde adiacent blocului 49 din $os.
salaj nr. 136.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 ahn. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anunTa Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea vedficarii Tn
teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sancliuni conf. art. 4 din acela§i act

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5. Bucure$ti, Romania
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normativ.

Lucrarile avizate se vor executa pan grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc}iilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are ;i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite ;i crearea condi}iilor necesare plantirii de material dendrologic
tanar Tn Ioc §i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucraritor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea 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.

Defri§are – 3 ex. arbori 100% uscaIi;
1 ex. arbore tn dectin biotogic.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

ESCU

§ef Serviciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

(

%:

intocmit;

Expert Simona Pq)PESCU

Red. : S.P./Sex./ 17 .08.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://urn\'.pmb,ro/institutii/’primariaHirectii ’directia mediu“avize arbori_ in consultare/avize arbori in consuItare.php , pe data de

1 8, At:6, 23:3
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1849853,1861665,1869642,1870016/4819,5976,6745,6786/_ 2 & AliG. iT;':3

cAT RE:
DI b

e-mail:

(Ref.: Str. Romniceanu nr. 22, Sector S)

Referitor la solicitarea dumneavoastra, transmisa prin adresa S.C. Amenajare Edilitara §i
Salubrizare S. A. nr. 7206/04.06.2020 ;i inregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1849853/05.06.2020 §i la Direcjia de Mediu cu nr. 4819/09.06.2020, completata prin adresele
inregistrate la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1861665/13.07.2020, 1869642/06.08.2020,
1870016/07.08.2020 ;i la Direc jia de Mediu cu nr. 5976/14.07.2020, 6745/07.08.2020,
6786/10.08.2020, privind emiterea avizului de specialitate de intewenjie asupra arborilor situa}i
In incinta proprietagi din str. Romniceanu nr. 22, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la
verificarile efectuate pe teren in data de 02.07.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu O.G. nr. 195/2005 pri\?ind protec lia mediului , cu
modi/icclrile §i comple fart le ulterioare, eu prevederilor Noului Cod Civil, Capifolul Ill - Limite
juridice ale dreptului de proprietate privatd - Secjitmea l- Limite legate, Art. 613 – Distort{a
mfniInd pentru arbori §i potdvit A.C.G.M.B. 304/2009 privind Normete de protecjie a spajiilor
verzi pe teritoriut Municipiului Bucure$ti, avizim :

I Defri?are cu extragerea ridicinilor:
– lex. Acer sp. (cenu§ar) a 40-50cm, h 14m – nu respecta limitele de proprietate - alipit de

gardul desparjitor de proprietatea de la nr. 20 §i situat adiacent faIa de caminul de canalizare –
sistemul radicular afecteaza structura cladirii, a gardului despar}itor §i a canalizarii;

– lex. Ailanthus altissima (cenu§ar) a 30cm, h 14m – nu respecta limitele de proprietate -
alipit de gar(Jul despar}itor de proprietatea de la nr. 20 §i Ia o distan}a de aproximativ 2m faIa de
cladirea imobilului – sistemul radicular afecteaza structura cladirii ;i a gardului despar}itor, iar
coronamentul afecteaza acoperi§ul;

– lex. Tilia sp. (tei) a 40cm, h 14-16m – nu respecta limitele de propdetate - alipit de
gardul desparjitor de proprietatea pe latura din spate §i la o distan@ mai mica de 2m fa@ de
cladirea imobilului – sistemul radicular afecteaza structura cladirii §i a gardului desparjitor, iar
coronamentul afecteaza acoperi$ul.

Menjionam ca potrivit HCGMB nr.304/2009 pr Kind Normele de proteclie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§t i , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea
arborilor aviza}i pentru defri§are, aveji obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor
tipuri de lucrari, a 18 exemplare arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin}a trunchiului
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de 20-28cm ;i inal jime corespunzatoare diametrului Tn funcTie de specie, conform Protocolului
de Plantare tn compensare nr. din data de ’, incheiat cu S.C. Amenajare
Edilitara ;i Salubrizare S. A..

La nnalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vedema verificarii
in teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i
act normatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuandu-se
masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc}iilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmaH nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn loc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona operajiunilor, supra\,'egherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuTie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sane Huni
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 uni de la data emiterii si este valabil numai
tnsojit de avizul Ministerului Culturii, tntrucat locajia (str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 22)
este inclusd tn PUZ Zona protejati nr. 45 – Cotroceni.

Defri§are – 3 ex. arbori

DIRECTOR ADJUNCT,

SCU

§ef Sewiciu Avize ei Acorduri,
Alexandru NICOLAE

M
intocmit=

Expert Simona POPESCU

Red. : S.P./4ex./13.08.2020

Fl;fenv\Hlab. TIn::=:lrH,PdT„iI dIr„tI,_m,dl, ,\IN,,b.„_I„ ,,Il,„]t,n ,viz, _„b.rl m ,.„,„m„ FtlP , p, d,t, d„1., a,, At is...n:I.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Diret.Xia de Mediu

J / rf
Nr. 1866273/6493/_ BIUE 2020

cAT RE,
Primiria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5
- Serviciul Inspectie 9i Administrare Domeniu Public-

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
e-mail: primarie@sector5. ro

Spre 9tiin}a :
( - S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5
e-mail: office@aes5.ro

Referitor la adresa S.C. Amenajare Edilitara 9i Salubrizare S.A. nr. 8194/30.06.2020,
inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1866273/30.07.2020 Pi la Direcjia de Mediu
cu nr. 6493/03.08.2020, pnn care solicitaji, conform cerintelor 9i specificajiilor din adresa
Directiei de Mediu nr. 3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia
asupra arborilor uscati Tn proporjie de 80-100% Pi a celor in declin biologic avansat,
inventariaji pe teren de catre inspectorii din cadrul institujiet dvs., arbori mentionaji in tabel cu
fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam:

> in urma verificarilor Tn teren efectuate de catre expertul Direcjiei de Mediu din data
de 12.08.2020 9i rectificarii 9i completarii tabelului anexa la adresa nr. 8194/30.06.2020,
precum 9i in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea fl
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor , cu modificarile 9i completarile ulterioare
9i A.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiulul
Bucure9ti, avizim defri9area a 31 exemplare arbori, cu obligativitatea pastrarii alveolelor
pentru exemplarele aflate in aliniamente, ce fac obiectul prezentei cereri, situaji in sectorul 5,
in locajiile din tabelul rectificat – pentru pozitiile 1-2, 23-24 9i 27-34, cu urmatoarele menjiuni:

• pentru pozijiile nr. 22 9i 25 din tabel - reprezentand 2ex. de nuc, instltu{ia
dumneavoastra, Tn calitate de administrator legal al terenurilor pe care se afla ace9tia, trebuie
sa depuna o cerere pentru avizarea defri§arii acestora la Directia pentru Agricultura a
Municipiului Bucure9ti, cu sediul Tn §os. Olteni fei nr.35-37, sector 4, Bucure9ti;

• pentru p6zitia nr. 26 din tabel, la locatia str. Barnova nr. 12, bl. M163, sc. A, se va
avea Tn vedere aplicarea de lucrari de Tntrejinere a coronamentului respectivului arbore Tn baza
avizului cu caracter general nr. 3045/15.04.2020;

• Tn locatia „Parc Ferentari Mare” se completeaza tabelul cu pozitia 34, prtvind
defrisarea

- lex. Ulmus sp. (ulm) a 20-25cm, h 8m – 100% uscat.

(

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 in locurile de
recreere, a rejelelor aeriene din jur.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poetaI 050013, sector 5, Bucure$, Romania
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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
Norrnele de protecjie a spa+iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, aveji obliga}ia
plantirii a 71 ex. arbori tineri cu balot de pimant (raport de 6:1 pentru 8 ex. in declin
biologic 91 respectiv raport de 1:1 pentru 23 ex. 80-100% uscate), cu circumferinja trunchiului
de 20-28cm 9i trIal jime corespunzatoare diametrului in funcjie de specie, in locatiile unde
se executa defri9arile 9i pe alte spajii veni deficitare in vegetajie aflate Tn administrarea
institu+iei dumneavoastra, 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
in teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanctiuni conf. art. 4, lit. e din
acelasi act normativ.

Menjiondm ci vi revin urmatoarele obligajii :

- informarea cetajenilor cu privire la arborii avizaji pentru defri9are, prin publicarea
acestor informatii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spatiilor veai, in
functie de posibilitalile informatice 9i de decizia fiecarei institujii;

- informarea cetajenilor, in Hmp 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 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informajii pe pagina
oficiala de internet a primariei de sector, in funcjie de posibilitalile informatice gi de decizia
fiecarei institutii.

(

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate
dintre datele transmise 9i realitatea din teren, va fi considerata intervenjie 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 protec jie a spa+iilor veal de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defri§are – 31 ex. arbori din care – 23 ex. 100% uscate;
8 ex. Tn declin biologic.

(

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri,

Alexandru NICOLAE

Ih
I &, Mi, web

intocmit:

Expert SimonapOPESCU

Red.: P.S./5 ex,/18.08.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

1//

http://www . pmb..php , pe data de.
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AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S. A.

Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, Bucuresti
tel: 021.314.43.18

e-rnaill:office@,aes5.ro

NR
CRT Localizare spatiu verde

Specia
arborelui

Diametru I Inaltime H-
cm I m

2D-25 l12-14m

Observatii Foto

llstrada Novaci nr. 6, bl. P 78

+Strada Novaci,nr. 8, bl. P 57
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3jnr 35
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no'-
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1
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2

3
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

HI/ 7E

Nr. 1867266/6552/ a# 411n ’I,un

cATRE,
Administra$a Cimitirelor 9i CrematorUlor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4, Bucure§ti

Spre 9tiin Ti :
Cimitirul Tudor Vladimirescu
Str. Antiaeriana nr. 10, sector 5, Bucure;ti

Dna
e-mail:

(

Refedtor la solicitarea doamnei , imegistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1867266/03.08.2020 9i la Direc jia de Mediu cu m. 6552/26.05.2020, privind
emiterea avizului de specialitate de intewenHe asupra unui arbore situat in dreptul locului de veci
nr. 118 – fig. 14 din Cimitirul Tudor Vladimirescu, sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 12.08.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic
pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pr hind reglementarea fi administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitdlilor, cu modiftcirrite §i complet arne ulterioare $ potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normete de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucur e ;ti. avizim:

Defri§are cu extragerea ridicinilor:
in dreptul locului 118 –fIg. 14:

– lex. Acer negundo (arjar) el 35cm, h 6-8m – aflat in declin biologic: este Inclinat spre
locul de veci adiacent, pre=intd gala profundd, deschisd pe 2/3 din lungimea trunchiului, citindru
central putred - risc ridicat de frangere §i pribu§ire.

Potrivit HCGMB nr.304/2009 prixlind Normele de profec jie a spajiilor verzi de pe terhoriul
Municipiului Bucure;ti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru
defri§are, ave Ii obligaTia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari, a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pamant cu circumferinja tnmchiului de 20-28cm §i Tnal Time
corespunzatoare diametrului Tn func Ue de specie (raport de plantare - 6:1 pentru I ex. in declin
biologic), pe spajiile verzi din locajia uncle se realizeaza defri§area - Cimitirul Tudor
Vladimirescu.

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

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are ;i scoatere a

(
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radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice pedoada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn loc ;i in zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), 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.

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

Defri§are 1 ex. arbore in declin biologic.

§ef Serviciu Avize §i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

W
(

intocmit:

Expert Simona POPESCU

2 k. AUG. 1020
Red.: S.P. 6eI. 19.1)8.2020 b

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: “,'www.pmb.ro“institutii ’'primaria/directii,'directia_mediu 'a\'ize_arbori__In__consultare-/a\’lze _arborl_In consultare.php , pe data de.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

S/ rE

Nr. 1869604/6742/

cATRE,
Primaria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciut Inspecjie §i Administrare Domeniu Public-
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

e-mail: primarie@sector5.ro

(

Spre 9tiinji :
- DI

e-mail:

Referitor la solicitarea domnului . . , , Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1869604/06.08.2020 §i la Direc}ia de Me(liu cu m. 6742/07.08.2020, privind
emiterea avizului de specialitate de intewenjie asupra unui arbore situat Tn spa}iul verde adiacent
blocului 5 A din str. Progresului nr. 51, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea
efectuata pe teren Tn data de 18.08.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru
care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ii adrninistrarea spajiilor verzi
din intravilanul localifdlilor, cu modifrcdrile ft complefdrile ulterioare $ potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 pri\?ind Normele de protecTie a spa Iii tor verzi pe teritoriut Mtmicipiului Bucure§ti,
avizim :

(

Defri§are cu extragerea ridicinilor:
Spate bloc:

– 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 20cm, h=10m – 100% uscat;

Potrivit HCGMB nr.304/2009 pr hind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ii , pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor aviza$ pentru
defri§are. aveji obliga Ha plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari, a unui
exemplar de arbore tanir cu balot de pamant (raport de plantare de 1:1 pt. 1 ex. 100% uscat), cu
circumferin}a trunchiului de 20-28cm §i Tnal jime corespunzatoare diametrului Tn funcjie de specie,
in spagul verde adiacent blocului 5 A din str. Progresului nr. 51.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa m. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligaTia de a anun}a DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificadi in
teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act
normativ.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a re}elelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua Tn orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
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evenimente cu urmad nedodte ;i crearea condiIHlor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor ;i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucradlor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea 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. m. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defri§are 1 ex. arbore 100c% uscat

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

IAILEscu

M!\A

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

%
r

intocmit:

Expert Simona POPESCU

Red.: S.P./5ex./19.08.202r) 2 4' Allf; ?020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: -' ' w\uv.pmb.ro 'inst it ut ii 'primaria direct iI ’direct ia_mediu/avize_arbori_in_consultare/'avize_arbori__in_consultare . php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

J/ rl
mz

Nr. 1869986/6785.1/ - '

cATRE
Primaria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciul Inspectie 9i Administrare Domeniu Public-
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , sector 5

e-mail : primarie©2sector5.ro

(

Spre 9tiin}a:

- DIr
e-mail:

Referitor la solicitarea domnului , inregistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1869986/07.08.2020 §i la Direc}ia de Me(liu cu nr. 6785/10.08.2020, pHvind
emiterea avizului de specialitate de interven jie asupra unui arbore situat in incinta imobilului din
str. Nedeia nr. 15, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de
19.08.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea
m. 24/2007 pri\'ind reglementarea ;i administrarea spaTiitor verzi din intravitanul tocalitd}ilor, cu
modifrcirrile §i complet ar He ulterioar e §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pr hind Normele de
proteclie a spajiilor ver;Ii pe teritoriul Municipiului Bucure§ti $ H.C.G.M.B. 114/2011 pri\'ind
amenajarea li tntrelinerea alveotetor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din
Municipiul Bucure§ti, avizim:

Defri?are cu extragerea ridicinilor §i cu obligativitatea pistririi alveolelor:

(

Fala imobU nr. 15 – pastild aliniument strudal:
– 1 ex. Salix sp. (salcie) a 35cm, h=6-7m – in declin biologic avansat – 60-70% coronament

uscat, atac puternic de ciuperci saprofite, pericol de prabu§ire.

Potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\?ind Normele de proteclie a spaliitor ver:i de pe teritoriul
Municipiului Bucur e$11. pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru
defri§are, aveji obliga+ia plantadi, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari, a 6
exemplare de arbori tineri cu balot de pamant (raport de plantare de 6:1 pt. 1 ex. In declin
biologic), cu circumferinja trunchiului de 20-28cm §i Tnal jime corespunzatoare diametrului Tn
func}ie de specie, in locajia in care se realizeaza defri§area precum §i pe spa Hi verzi adiacente
deficitare in vegeta jie, af:late in administrarea institujiei dumneavoastra.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anun{a DirecTia de N4ediu din cadrul P.M.B. in vederea verificadi in
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf art. 4 din acela§i act
norrnatrv.
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Lucradle avizate se vor executa pNn grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcliilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are ;i scoatere a
ridacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor necesare plant&ii de material dendrologic
tanar Tn loc §i in zona imediat apropiata, dupa Gaz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor ;i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea 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.

De/ri§are – 1 ex. arbore tn dectin biologic.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

3
BID

\:
+

\%A„d

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

9&
(

intocmit:

Expert Simona POPESCU

Re d He Sp JPn /5 eIp /2 O p O 8 T 2 O 2 a 2 +L a AU 6 • tO2
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: “'nq\n'.pmb.ro institutii'pdmariadirectii 'directia_mcdiu avize_arbori_ In_consultare avlze_ arbori _ln_consultare.php , pe data de.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de MediuI

:,/7g

Nr. 1865126,1871737/6319,6965/ £7£AU6. 2020

cAT RE:
DI

e-mail:

(Ref.: str. Mihait Sebastian nr. 211-B, Sector 5)

Referitor la solicitarea dumneavoastra, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1865126/22.07.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 6319/23.07.2020, completata prin adresa dvs.
Tnregistrata la Primaria Municipiutui Bucure9ti cu nr. 1871737/12.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr.
6965/13.08.2020, pnvind emiterea avizului de specialitate de intervenjie pentru un ex, arbore situat Tn
incinta proprieta+ii private din str. Mihail Sebastian nr. 211-B, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 04.08.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru
care in conformitate cu O.G. nr. 195/2005 privind p,rotectia mediului, cu modificarile qi completarile
ulterioare 9i potrivit A.C.G.M.B, 304/2009 privind Normele de protecjie a spatiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, avizam

Toaletare/lucriri de Tntre{inere, formare 9i regenerare a coronamentului/portului urmitorului
materialului dendrologic:

– 1 ex. Acer negundo (artar) a 25-30cm, h 7-8m – eliminarea ramurilor uscate §i reducerea volumului
coronamentului cu 1/3, rarirea §i echilibrarea coronamentului, igienizarea §i aplicarea de tratamente fito-
sanitare pe zona de trunchi cu lipsa de ritidom, in vederea prevenirii atacurilor bolilor §i daunatorilor.(

Mentiuni :
–lucrarile de interven(ie in coronamentul arborelui, specificate Tn prezentul aviz, reprezinta taieri ale

ramurilor tinere de schelet 9i a crengilor prinse de acestea, fara afectarea 9arpantelor principale;

–in cazul Tn care se constata, la momentul executarii lucrarilor, necesitatea imperioasa de taiere a
unor 9arpante (ce prezinta fisuri, scorburi, etc.), locurile de taiere a acestora vor fi acoperite cu mastic;

–toate lucrarile de taiere se vor realiza oblic, in zonele inelelor de calusare - pentru permiterea
Tnchiderii ranilor.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentetor sau deteriorarea
constructiilor din jur 9i a retelelor aeriene, astfel toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la A.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protectie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiulul
Bucure§ti , in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamni-primavara) pentru a nu fi afectat
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echilibrul biologic al acestora (cu excepjia eliminarii ramurilor uscate, operajiune ce se poate executa Tn
orice perioada a anului).

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de siguran ja bunurllor §i a persoanelor
in zona operajiunilor, supravegherea execujtei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu o Irma de
specialitate, ce are angajaji in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului,

respectarea tehnologiei de execu{ie a taiedlor, 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 relajii suplirnentare va rugam sa va adresaji la nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184,
Direcjia 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 valabititate 2 ani de la data emiterii.

Toaletarellucrari de Tntrejinere, fonnare qi regenerare a coronamentului/portului materialulul
dendrologic – 1 ex. arbore

(

al;AW

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri,

Alexandru NICOLAE

'h (

intocmit:

Exp

2 h AUG 2020
Red : S.P. / 4 ex. – 20.08.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutlUpHmarta/directit/directia mediu/avize arbori in consultare/avlze arbori in consultare.php , pe data de__.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

:/ =f

Nr. 1870960/6828/ 5 1. AUG 2020

cAT RE,
S.C. BUCUR S.A

'in atentia dlui
e-mail:

(

(Ref.: Calea Rahovei nr, 198, Sector 5)

Referitor la solicitarea dumneavoastra nr. 1820/10.08.2020, Tnregistrata la Primaria Municiplului
Bucure§ti cu nr. 1870960/10.08.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 6838/11.08.2020, pdvtnd emiterea
avizului de specialitate de intervenjie pentru exemplarele de arbori situa Ii in incinta proprieta;it private din
Calea Rahovei nr. 198, Sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe teren Tn data de
25.08.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu O.G. nr.
195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile fi comp\etarile ulterioare 9i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protec}ie a spa+iilor verzi pe teritoriut Municipiutui Bucure§ti, avizam:

Toaletare/lucrari de intretinere, formare gi regenerare a coronamentului/portului urmatorului
materialului dendrologic:

Alveoli stanga intrare incinti:
– lex. Juglans regia (nuc) g 40-45cm, h 8-9m – eliminarea ramuNlor uscate §i reducerea volumului

coronamentului cu 1/4, degajarea acoperi9ului prin eliminare crengilor din zona acestuia, echilibrarea
coronamentului;

(

Alveoli/scuar dreapta intrare subsol depozit:
– 7ex. Ailanthus altissima (cenu9ar) a 15-30cm, h 12-14m – eliminarea ramurilor uscate §i

reducerea volumului coronamentului cu 1/3, echiltbrarea coronamentului;

– 3ex. Fraxinus sp. (frasin) a 15-25cm, h 10-12m – eliminarea ramurilor uscate 9i reducerea
volumului coronamentului cu 1/3, echilibrarea coronamentulut;

Alveoli/scuar stanga intrare subsol depozit:
– 7ex. Ailanthus altissima (cenu9ar) a 20-30cm, h 12-14m – eliminarea ramurilor uscate 9i

reducerea volumului coronamentului cu 1/3, echilibrarea coronamentului;

Alveola/scuar zoni centrala incinta:
Eliminarea ramurilor uscate si reducerea volumului coronamentelor cu 1/3, rarirea, ridicarea sl echilibrarea
coronamentelor Ia:

4ex. Populus sp. (plop) a 60-100cm, h 14-18m;
lex. Populus sp. (plop) a 30-35cm, h 10-12m;

lex. Ulmus sp. (ulm) a 20cm, h 10-12m.
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Mentiuni:

–lucrarile de interven jie in coronamentul arborilor, specificate Tn prezentul aviz, reprezinta taieri ale
ramurilor tinere de schelet 9i a crengilor prinse de acestea, fara afectarea 9arpantelor principale;

–’in cazul Tn care se constata, la momentut executarii lucrarilor, necesitatea imperioasa de taiere a
unor 9arpante (ce prezinta fisuri, scorburi, etc.), locurile de taiere a acestora vor fi acoperite cu mastic;

–toate lucrarile de taiere se vor realiza oblic, in zonele inelelor de calusare - pentru permiterea
Tnchiderii ranilor,

Lucradle avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, 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 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 Norrnele de protec+ie a spajiilor veai de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti , in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primivara) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu exceptia eliminarii ramurilor uscate, operajiune ce se poate executa Tn
orice perioada a anului).

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor 9i a persoanelor

in zona operajiunilor, supravegherea executiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu o firma de
specialitate, ce are angajati in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului,
respectarea 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

(

Pentru relatii suplimentare va rugam sa va adresaji la nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184,
Direc jia de Mediu din cadrul P,M.B. cu sediul Tn B-duI Regina Elisabeta nr. 47, mansarda, (aripa Anghel
Saligny), sector 5.

Prezentut avlz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii si este valabil numai Tnsotit de
avizul Ministerului Cultudi, Tntmcat imobilul este Tnscris Tn Lista Monumentelor istorice de pe raza
Municipiului Bucure§ti (pozijia nr. 1834 - cod LMI BIt-m-B-19508 – VAMA ANTREPOZITE), ta adresa
C;alea Rahovei nr. 196.

Toaletarellucrari de intretinere, fonnare qi regenerare a coronamentului/podulul materialulul
dendrologic – 24ex. art)on.

r

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Mihailescu

W
§ef Serviciu Avize §i Acorduri,

Alexandru NICOLAE

%'
Tntocmit:

Exp. Sirnona EOPESCU

//
Red : S.P. / 4 ex. – 26.08,2020 #
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

L-

J/ rE

NT. _Ul_ 344@2D20

cATRE,

Primaria Sectorului 5
Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciu\ Inspectie 98 Administrare Domeniu Public-
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1 1 , sector 5

e-mail: primarie@sector5.ro

( Avand in vedere verificarile efectuate in teren in data de 31.08.2020, de catre inspectodi
Direcjiei de Mediu - PMB, privind starea de viabilitate a arborilor situaIi in aliniamentul stradal
al Bulevardului Regina Elisabeta (tronson cuprins intre Calea Victoriei ;i Pia}a Mihail
Kogalniceanu), Sector 5, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 prA?ind regZementarea ,Yi administrarea spajiilor verzi din
infravilanul localitalilor. cu modincarile §i completdrile ulterioare $ potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecjie a spaTiitor verzi pe teritoriut Mtmicipiului Bu(lure;ti §i
H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea §i Tnfrejinerea alveoielor slradale din cadrul
ptantaTiitor de aliniament din Municipiul Bucure$ti, avizim:

Defri9are cu extragerea ridicinilor 9i cu obligativitatea pistririi alveolelor:

in dreptul nr. 49 – Iona intersec jie cu str. Elie RadII:
– 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20-25cm, h=10m – 95% uscat;

in dreptul nr. 53 – zond intrare INEC:
– 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20-25cm, h=10-12m – 80% coronament uscat, zona colet

afectata – cilindru central putred;
(

Fala Pure Ci§migiu:
– 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ei 15-18cm, h=8-9m – 80% coronament uscat, zona colet

afectata – cilindru central putred;
– 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 15-18cm, h=6-8m – in declin biologic avansat –70%

coronarnent uscat;

in dreptul nr. 42 – zo/Id intrare Registraturd PMB:
– 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 15-18cm, h=5m – in declin biologic avansat – 70%

coronament uscat.

Totodati, la data verificirilor efectuate in teren, s-a constatat faptul ci lucririle de
specialitate previzute in avizul nr. 3762/14.05.2018, emis de citre Direc fia de Mediu – PMB,
nu au fost executate. in acest sells, vi rugim si pune$ in aplicare avizul ante-menfionat, in
cel mai scurt timp posibil, avand in vedere pericolul pe care il reprezinti ace9ti arbori.
Menfionim faptul ci, avizele emise de Direc fia de Me(liu in anul 2018 raman valabile pentru
o perioadi de 90 de zile de la tncetarea stirii de alert& conform prevederilor LegH nr. 55 din
15 mai 2020 pri\>ind unele mdsuri pentru prevenirea ii combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19 .

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9tal 050013, sector 5, Bucure$, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



Potrivit HCGMB nr.304/2009 privind NormeZe de proteclie a spajiiZor verzi de pe teriforiuZ
Municipiului Bucure§ti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor aviza}i pentru
defri?are, ave$ obligaTia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari, a 21
exemplare de arbori tineri cu balot de pamant (raport de plantare de 6:1 pt. 3 ex. in declin
biologic avansat $i respectiv, de 1:1 pentru 3 ex. 80-100% uscate), cu circumferin}a tnmchiului de
20-28cm §i Tnal Ome corespunzatoare diametrului Tn func jie de specie, in loca}iile in care se
realizeaza defri§arile precum §i pe spaTii verzi adiacente deficitare Tn vegetajie, aflate in
administrarea instituTlei dumneavoastra.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a 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 a plantarilor in compensare. In caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act
norrnatrv.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se m&uri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc}iilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arbodlor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedodte ;i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tank in Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea 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 si este valabil numai

Tnso Ut de avizul Ministerului Culturii, Tntrucat locajiile de defri§are sunt incluse Tn PUZ Zona
protejata nr. 6 – Elisabeta §i PUZ Zona protejata m. 81 – Ci§migiu.

Defri§are – 6 ex. arbori din care – 3 ex. In declin biologic avansat;
– 3 ex. 80-lac)c/, uscate.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
(

§ef Serviciu Avize §i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

%
intocmit:

Expert Simona OPESCU

31. AUG. lola
Red. : S.P./4ex./3 1 .08.2020
prezentul aviz a fest postat pe site-ul PMB
http ur\v.pnrb.ro’institutii/ primaria'directii directia_mediu a\'ize_arbori_in_consultare,a\ ize_arborl _in consultare.php 9 pe data de..
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Dire(Xia de Mediu

J 1\ re_

Nr. 1872322/6985/

cAT RE,
ADMINISTRATI A LACURI PARCURI $1 AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Sos. Bucuresti Ploiesti nr.8B. sector 1

e-mail: office(g).alpab.ro

(

Referitor la adresa dvs. nr. 10490/06.08.2020, Tnregistrata la Primaria
Municipiului Bucure9ti cu nr. 1872322/13.08.2020 9i la Directia de Mediu cu nr.
6985/17.08.2020, prin care solicitaji, conform cerinjelor 9i specificatiilor din adresa
Direcjiei de Mediu nr. 3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra a 6 ex. arbori uscaji in proporjie de 100%, situa+i in planta jia de
aliniament a B-dlui Libertalii, Sector 5, inventariati pe teren de catre inspectorii din
cadrul institujiei dvs., arbori menjionaji in tabel cu fotografiile aferente anexate
solicitarii, va comunicam

- in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea fl
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor , cu modificarile 9i completarile
u lterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protec+ie a spa+iilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti qt H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea §i
Tntre{inerea alveolelor stradale din cadrul plantatiilor de aliniament din Municipiul
Bucuresti . avizim executarea lucrarilor de defrisare si scoatere a ridacinilor
pentru 6 exemplare arbori, cu obligativitatea pistrarii alveolelor, care fac obiectul
Anexei (tabel + poze) la adresa dvs. nr. 10490/06.08.2020.

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 construcjiilor, autoturismelor din parcarile auto/carosabil,
mobilierului urban situat Tn locurile de recreere, 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 spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveti
obliga+ia plantirii a 6 ex. arbori tineri cu balot de pimant (raport de plantare de
1:1), cu circumferin}a trunchiului de 20-28cm 9i TIIal}ime corespunzatoare
diametrului Tn funGlie de specie, in locajiile unde se executa defri9arile, in
urmatoarea perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului
2021

(

H

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013. sector 5, Bucure gi. Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



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 Direcjia 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, lit. e din acelasi act normativ

Menjionim ca vi revin urmitoarele obliga gi :
- 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, in func jie de posibilita{ile informatice 9i de decizia fiecarei institujii;

- 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 ac+iune 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

Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz de specialitate, precum 9i orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren. va fi considerata
interven 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
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

(

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

Defrisare – 6 ex. arbori 100% uscate

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

{Vlihiilescu

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

W
intocmit:

Expert Simona POPESCU

3 1. AU6. 2020

Red.: P.S./4 ex./27.08,2020
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 poetaI 050013, sector 5. Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

I

: / rr
Nr. 1872316/6998/

m

cA TR E,
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Sos. Bucuresti Ploiesti nr.8B, sector 1

e-mail: office@.alpab. ro

<

Referitor la adresa dvs. nr. 10489/06.08.2020, Tnregistrata la Primaria
Municipiului Bucure9ti cu nr. 1872316/13.08.2020 9i la Directia de Mediu cu nr.
6998/17.08.2020, prin care solicita Ii, conform cerinjelor 9i specificajiilor din adresa
Direcjiei de Mediu nr. 3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru
intervenjia asupra a 4 ex. arbori uscaji in propoqie de 100% 9i Tn declin biologic
avansat, situaji in planta jia de aliniament a B-dlui George Co9buc, Sector 5,
inventaria li pe teren de catre inspectorii din cadrul institutiei dvs., arbori menjionati Tn
tabel cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam:

- in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea Ff
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor , cu modificarile 9i completarile
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a spatiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti 9i A.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea ql
Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantatiilor de aliniament din Municipiul
Bucure§ti , avizim executarea lucrarilor de defri9are 9i scoatere a ridicinilor
pentru 4 exemplare arbori, cu obligativitatea pistrgrii alveolelor, care fac obiectul
Anexei (tabel + poze) la adresa dvs. nr. 10489/05.08.2020.

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, 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 spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji
obliga Pa plantirii a 14 ex. arbori tineri cu balot de pamant (raport de 6:1 pentru
pozitiile nr. 2 9i 3 9i respectiv raport de 1:1 pentru pozitiile nr. 1 9i 4 din tabelul anexa),
cu circumferinja trunchiului de 20-28cm 9i TIIaljime corespunz6toare diametrului
in func}ie de specie, in locajiile unde se executa defri9arile 9i pe alte spajii verzi
deficitare Tn vegetatie aflate Tn administrarea institutiei dumneavoastra, in urmatoarea
perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po;taI 050013, sector 5, Bucure gi. Romania
Tel: 021 .305.55.00
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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 anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. 'in caz contrar se vor aplica sanc+iuni
conf. art. 4, lit. e din acelasi act normativ

Menjionim ci vi revin urmitoarele obligajii :
- informarea cetatenilor cu privire la arborii avizaji pentru defri9are, prin publicarea

acestor informajii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spajiilor
verzi, in functie de posibilitalile informatice 9i de decizia fiecarei institujii;

- 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 acjiune 9i 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.

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, precum 9i orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
intervenjie asupra arborilor firi aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sanc+ionat 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 si este valabil
numai Tnsojit de avizul Ministerului Culturii, Tntrucat locajiile de la pozi+iile 1-3, din
tabelul anexd, sunt incluse Tn PUZ Zona protejata nr. 9 – Regina Maria.

Defri§are – 4 ex. arbori din care – 2 ex. 100% uscate;
2 ex. in declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

RizMaFMihiilescu

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

W..

intocmit:

Expert Simona f>OPESCU

3 q. AUG. 2020

Red. : P.S./4 ex./27.08.2020
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....................... .

U

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po 9taI 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

Z

Nr. 1872317/6999/

cA TR E,
ADMINISTRATI A LACURI PARCURI SI AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Sos. Bucuresti Ploiesti nr.8B, sector 1

e-mail: office@.alpab. ro

(

Referitor la adresa dvs. nr. 10425/05.08.2020, Tnregistrata la Primaria
Municipiului Bucure9ti cu nr. 1872317/13.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr.
6999/17.08.2020, prin care solicitaji, conform cerin+elor 9i specificajiilor din adresa
Directiei de Mediu nr. 3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru
interventia asupra a 6 ex. arbori uscati Tn propoRie de 100% 9i Tn declin biologic
avansat, situa fi in planta jia de aliniament a strizii Topora§i, Sector 5, inventariaji
pe teren de catre inspectorii din cadrul institutiei dvs., arbori menjionaji in tabel cu
fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicarn:

- in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea fi
administrarea spa{iilor verzi din intravilanul localitatilor , cu modificarile 9i completarile
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti g H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea 91

Tntretinerea alveolelor stradale din cadrul plantatiilor de aliniament din Municipiul
Bucure§ti . avizam executarea lucririlor de defri9are 9i scoatere a radacinilor
pentru 6 exemplare arbori, cu obligativitatea pastrarii alveolelor, care fac obiectul
Anexei (tabel + poze) la adresa dvs. nr. 10425/05.08.2020.

Lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite §i 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, 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 protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, aveji
obligajia plantarii a 31 ex. arbori tineri cu balot de pamant (raport de 6:1 pentru
pozitiile nr. 2-6 9i respectiv raport de 1:1 pentru pozi jia nr. 1 din tabelul anexa), cu
circumferinta trunchiului de 20-28cm gi inaltime corespunzatoare diametrului Tn
funcjie de specie, in locajiile unde se executa defri9arile 9i pe alte spajii verzi
deficitare Tn vegetatie aflate in administrarea institujiei dumneavoastra, in urmatoarea
perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

{

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligatia de a anun ja 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, lit. e din acelasi act normativ

Men}ionim ci vi revin urmitoarele obligajii :
- informarea cetatenilor cu privire la arborii avizaji pentru defri9are, prin publicarea

acestor informajii fie pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spatiilor
verzi, in func+ie de posibilitalile informatice 9i de decizia fiecarei institujii;

- informarea cetatenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intewalului orar Tn care acestea se vor executa,
tinandu-se cont de zona de actiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informajii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in functie de posibilita{ile
informatice si de decizia fiecarei institutii

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, precum 9i orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
interven ge asupra arborilor firi aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sanctionat 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 Bucure§ti.

r

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

Defri§are – 6 ex. arbori din care – 1 ex. 100% uscat;
5 ex. in declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

r
§ef Serviciu Avize qi Acorduri,

Alexandru NICOLAE

Vcd

intocmit:

Expert Simona eOPESCU

31, AlIG ?RIO

Red.: P.S./4 ex./26.08.2020
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 poetaI 050013, sector 5, BucurHH, Romania
Tel: 021 .305.55.00

http://www.pmb.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

.'. .' /F£
Z

Nr. 1872313/7003/

cA TR E
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Sos. Bucuresti Ploiesti nr.8B. sector 1

e-mail: office@.alpab. ro

(

Referitor la adresa dvs. nr. 10426/05.08.2020, Tnregistrata la Primaria
Municipiului Bucure9ti cu nr. 1872313/13.08.2020 9i la Directia de Mediu cu nr.
7003/17.08.2020, prin care solicitaji, conform cerinjelor 9i specificajiilor din adresa
Direc+iei de Mediu nr. 3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru
interven jia asupra a 7 ex. arbori uscaji in proporye de 100% 9i Tn declin biologic
avansat, situa+i in planta jia de aliniament din Calea Rahovei, Sector 5, inventaria Ti
pe teren de catre inspectorii din cadrul institujiei dvs., arbori mentiona Ii in tabel cu
fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam:

- in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea gl
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor , cu modificarile 9i completarile
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecjie a spa{iilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti $ H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea 91

Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul
Bucuresti . avizim executarea lucririlor de defri§are si scoatere a radicinilor
pentru 7 exemplare arbori, cu obligativitatea pistrarii alveolelor, care fac obiectul
Anexei (tabel + poze) la adresa dvs. nr. 10426/05.08.2020.

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, 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 protec{ie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji
obliga jia plantirii a 12 ex. arbori tineri cu balot de pamant (raport de 6:1 pentru
pozi Tia nr. 3 9i respectiv raport de 1:1 pentru pozi+iile nr. 1-2 9i 4-7 din tabelul anexa),
cu circumferin}a trunchiului de 20-28cm 9i TIIal}ime corespunzitoare diametrului
in funcjie de specie, in locatiile unde se executa defri§arile 9i pe alte spatii verzi
deficitare Tn vegetatie aflate Tn administrarea institutiei dumneavoastra, in urmatoarea
perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9tal 050013, sector 5, Bucure$ti. Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



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. in caz contrar se vor aplica sancjiuni
conf. art. 4, lit. e din acelasi act normativ.

Menjionim ci vi revin urmatoarele obligajii :
- 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, in functie de posibilitatile informatice 9i de decizia fiecarei institujii;

- 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 funGlie de posibilita+ile
informatice si de decizia fiecarei institutii.

Nerespectarea celor mentionate in prezentul aviz de specialitate, precum 9i orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
intervenjie asupra arborilor fari aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sanc+ionat potrivit prevederilor art.
2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protect ie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti.

r

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defrisare – 7 ex. arbori din care – 6 ex. 100% uscate;
1 ex. in declin biologic.

(

§ef Serviciu Avize gi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

9+Cd

intocmit;

Expert Simona POPESCU

31. AUG. 2020

Red.: P.S./4 ex./27.08.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http.//www,pmb ro/institutii/primaria/directii/directia mecliu/avlze arborl in consultare/avize arbori_in_consultare.php , pe data de.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pa$taI 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

Slvr
Nr. 1875000/7238/ 03. SEP 2020

CA r R E
ADMINISTRATI A LACURI PARCURI SI AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare. Avizare
§os. Bucure§ti Ploie9ti nr.8B, sector 1

e-mail: office@.alpab. ro

(

Referitor la adresa dvs. nr. 11034/18.08.2020, Tnregistrata la Primaria
Municipiului Bucure9ti cu nr. 1875000/24.08.2020 9i la Directia de Mediu cu nr.
7238/25.08.2020, prin care solicitati, conform cerintelor 9i specificatiilor din adresa
Direcjiei de Mediu nr. 3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru
interventia asupra a 8 ex. arbori Tn declin biologic avansat, situa Ii in planta Pa de
aliniament din Calea Ferentari, Sector 5, inventaria li pe teren de catre inspectorii din
cadrul institujiei dvs., arbori mentiona Ii in tabel cu fotografiile aferente anexate
solicitarii, va comunicam

- in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea Fl
administrarea spa+iilor verzi din intravilanul localitatilor . cu modificarile 9i completarile
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protec{ie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti g H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea 9i
Tntre+inerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiu!
Bucuresti. avizim executarea lucrarilor de defrisare si -scoatere a ridacinilor
pentru 8 exemplare arbori, cu obligativitatea pistririi alveolelor, care fac obiectul
Anexei (tabel + poze) la adresa dvs. nr. 11034/18.08.2020.

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, 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 protecjie a spa{iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji
obliga jia plantirii a 48 ex. arbori tineri cu balot de pamant (raport de plantare de
6:1), cu circumferin ja trunchiului de 20-28cm gi ingltime corespunzitoare
diametrului in funcjie de specie, in loca+iile unde se executa defri9arile 9i pe alte
spajii verzi deficitare Tn vegetatie aflate Tn administrarea institutiei dumneavoastra, in
urmatoarea perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului
2021

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5. Bucure gi, Romania
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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 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, lit. e din acelasi act normativ

Menjionim ci vi revin urmatoarele obliga+ii :
- informarea cetatenilor 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, in functie de posibilitalile informatice 9i de decizia fiecarei institujii;

- informarea cetatenilor, 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 acjiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informatii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, Tn func jie de posibilita+ile
informatice si de decizia fiecarei institutii

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, precum 9i orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
intewen ge 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 – 8 ex. arbori in declin biologic.

DIRECTOR

Ri
EXECUTIV ADJUNCT,

MI-h,

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

%;*

intocmit;

Expert Simona POPESCU

St AUG 7020

Red.: P.S./4 ex./27.08.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www . pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr./56 O y_ 07, SEP 2020

cATRE,
Primaria Sectorului 5

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

- Serviciul Inspectie §i Administrare Domeniu Public-
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

e.mail: primarie@sector5, ro

(

Ca urmare a veritlcirilor efectuate Tn teren in data de 07.09.2020. Tn locatia Sos. Viilor nr.
92, bl. 4B. Sector 5, va facem cunoscut faptul ca s-a inventariat urmatoru1 material dendrologic
pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pri\’ind reglement area f / admin islr area spajiilor
ver:i din intra\’ilanta tocalitdlnor. cu modiDcdrile $i completdrile utterioare $ potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normete de protec jie a spajiilor ver:i pe teritoriut Municipiutui
Bucure Itt, avizim:

Defri§are cu extragerea ridicinilor §i cu obligativitatea pistririi alveolelor:

Zond parcare:
– 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) o 20-25cm. h=3-4m – 100% uscat. in pericol de prabu$ire.

( \
Potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\ind Nor nrel e de prot ecjie a spajiilor ver:i de pe teritoriul

N’lunicipiului Bucur e;II . pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru
defri§are, aveji obligaTia plantarii, in perioada optima specifici acestor tipuri de lucrari. a unui
exemplar de arbore tanir cu balot de pamant (rapon de plantare de 1 :1 pt. 1 ex. 100% uscat). cu
circumferin}a trunchiului de 20-28cm §i TIIal Time corespunzatoare diametrului in funcjie de specie.
in loca(ia in care se realizeaza defri$area.

I,a finalizarea lucrarilor de plantare. conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009. ave$ obliga jia de a anun Ta DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act
normativ.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului. evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces. luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construc}iilor din jur. a reTelelor aeriene. astfel lucrarile de defri$are Ii scoatere a
rid5cinilor arborilor se pot efectua Tn orice peric)ada a anului. in vederca evitirii produccrii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn loc §i Tn zona imediat apropiata. dupa caz.

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod po;taI 050013, sector 5, Bucure$1. Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoaneior Tn zona operajiunilor. supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat Tn domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului. respectarea tehnologiei de execu Ue 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 valabiiitate 2 ani de la data emiterii.

DeRi$are 1 ex. art)ore 100c/, uscat

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
IIHAILEscu

iGbO)

LII}/ C30
('}P

l\SO

§ef Sewiciu Avize 9i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

VC';
(

intocmit=

Expert Simona pOPESCU

Red.: S.P. +ex..07.09.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMIB
IItt II \\ \\\\ plllh rt-I instltutll jlrilllarla dircctli dllcctlil lllctllll iI\ 1/c .III+ IIrl III cIIn\llltillc il\ I/c tubtll t in cllnsrlltilrc 11l1l1 . pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia de Mediu

I

3/ /'£
Nr. 1875247/7296/ 2 \ SEe IUIL

cATRE,
Administrafia Cimitirelor 9i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4, Bucure$i

( Spre 9tiin fi :
Cimitirul Tudor Vladimirescu
Str. Antiaeriana nr. 10, sector 5, Bucure$i

Referitor la solicitarea dumneavoastra nr. 8599/21.08.2020, Tmegistrata la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu nr. 1875247/25.08.2020 §i la Direc jia de Mediu cu m.
7296/26.08.2020, privind emiterea avizului de specialitate de intewen}ie asupra unor arbori situa$
in Cimitirul Tudor Vladimirescu, sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la verificarea efectuata pe
teren Tn data de 11.09.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 prix?ind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din
intravilanui localifdfiior, cu modi/icarite $i completdrile ulterioare qi potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 pri\'ind Normele de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$ti,
avizim :

f
Defri9are cu extragerea ridicinilor:
in dreptul locului de veci nr. 177 –fIg. 9:

– lex. Aesculus sp. (castan porcesc) a 70cm, h 10-12m – 100% uscat;

in dreptul locului de veci nr. 197 –fig. 13:
– lex. Aesculus sp. (castan porcesc) O 40-45cm, h 10m – 100% uscat.

Potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\?ind Normete de protecTie a spaliilor verzi de pe teritoriut
Municipiutui Bucur e;II . pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor avizaTi pentru
defri$are, aveji obligajia plantadi, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari, a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pamant cu circumferin}a trunchiului de 20-28cm 91 inal jime
corespunzatoare diametrului in func Tie de specie (raport de plantare - 1:1 pentru 2 ex. 100%
uscate), in locajia unde se realizeaza defri§arile - Cimitirul Tudor Vladimirescu

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anun}a Direc fia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor in compensare. Pentru nerespectarea obligajiilor de plantare Tn compensare, se
vor aplica sancjiuni conform Art. 4 din HCGMB nr. 304/2009.

Bd. Regina Ellsabeta nr. 47. cod po9tal 050013, sector 5. Bucure9ti, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



Lucrarile avizate se vor executa pan grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are §i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn loc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona operaTiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art. 6, pct. 8 din Anexa m. 1 la H.C.G.M.B. m. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defri§are 2 ex. arbori - 10(y% uscate

(

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

intocmit=

Expert Simona P£)PESCU

/-
d//

9 t grp PF,,
Red.: S.P./5ex./17.09.2f12t>
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http-' 'ul\b'.pmb.ro’'institutii'primaria, directii directia_mediu’avize_arbori_in _consultare/avize arbori_in_consultare.php , pe data de.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

3/ rC

Nr. 1876491/7383/ 23. SEP 2020

cATRE,
Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4, Bucure$i

( Spre 9tiin@ :

Cimitirul Tudor Vladimirescu
Str. Antiaeriana nr. 10, sector 5, Bucure$i

DI
e-mail :

Referitor la solicitarea domnului , Tmegistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1876491/27.08.2020 §i Ia DirecTia de Mediu cu nr. 7383/31.08.2020, privind
emiterea avizului de specialitate de intewen(ie asupra unui arbore situat Tn dreptul locului de veci
nr. 86 – fig. 21 din Cimitirul Tudor Vladimirescu, sector 5, va facem cunoscut faptul ca, la
verificarea efectuata pe teren in data de 1 1.09.2020. s-a inventariat urmatorul material dendrologic
pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pr hind reglementarea fi administrarea spajiilor
verzi din intravitanul localitdlilor, cu modifrcdrite ;i completdrite ulterioare $ potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 pri\?ind Normele de protec jie a spa+iilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure$ti. avizim:(

Defri9are cu extragerea ridicinilor:

in dreptut tocului 96 – fIg. 21:
– lex. Picea sp. (molid) O 25cm, h 6-812m – 100% uscat.

Potrivit HCGMB nr.304/2009 pri\'ind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru
defri$are, ave}i obligajia plantarii, in perioada optima specifica acestor tipuri de lucrari, a unui ex.
arbore tanar cu balot de pamant cu circumferin}a trunchiului de 20-28cm §i Tnal}ime
corespunzatoare diametrului Tn func ge de specic (raport de plantare - 1 :1 pentru I ex. 100% uscat),
pe spajiile verzi din locajia unde se realizeaza defri§area - Cimitirul Tudor Vladimirescu.

La finalizarea lucrarilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009. ave$ obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea vedficarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare. Pentru nerespectarea obliga}iilor de plantare, se vor aplica
sanctiuni conform Art. 4 din HCGMB nr. 304/2009.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod p09tal 050013, sector 5, Bucure$1, Romania
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sau deteriorarea construc}iilor din jur, a rejelelor aeriene, astfel lucrarile de defri§are 9i scoatere a
radacinilor arborilor se pot efectua in orice perioada a anului, in vederea evitarii producerii de
evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar Tn Ioc §i Tn zona imediat apropiata, dupa caz.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor 9i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor (ce se vor efectua numai cu
personal specializat in domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu Be 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.

Defri$are 1 ex. arbore 100(% uscat

EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize qi Acorduri,
Alexandru NICOLAE

9/h) (

Tntocmit,

Expert SimonalPOPESCU
7

41

'4#

t t. SEP. I.bIt
Red. : S.P./6ex,/17.t39.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www .pmb.ro, institut ii/primaria,’directii/directia__mediu/avize_arboh_in_consultare/avize_arborl_in_consultare.php , pe data de,
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