
















































































































































Tt PRIMARA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ţ 6. ÇE.

CĂTRE
ADMINISTRA TIÁ DOMENIUL UI PUBLIC
IDEZVOL TÁRE URBANĂ SECTOR 6

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

Referitor la adresa dvs., nr. 19583/22.11.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr. 1796565/27.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
13235/28.11.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a doi arbori uscaţi situaţi în aliamentul B-dului Ghencea în
drepwl imobilului 132, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren în data de
29.01.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament
din Municipiul Bucureşti, avizăm
Defrişarca şi extragerea rădăcinilor:
Aliniarnent B-dul Ghencea, partea nurnerelor pare vis-a-vis depozite LIME
DESING (aproape de inteiwecţia cu str Braov,) şi înainte de accesul în benzinăria
Rompetml:

- 2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 25-4Ocm h lOm, uscat 100% cu
scoarţa umflată pe trunchiuri, confirmându-se fotografiile anexate realizate de către
inspectorii reprezentanţi ai administratorului legal al terenului (ADP sector 6).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se' -

masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându
se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului
de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de ĺm de la bază şi înălţimea exemplarului
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în zonele deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 6, întrucât aliniamentul B-dul Ghencea va intra într
un proiect de modernizare, într-un termen foarte scurt. Plantările se vor efectua în
prima perioadă optimă de plantare din primăvara anului 2020.

In situaţia în care plantarea de arbori tineri se execută în pastilele goale aflate
în aliniamentele străzilor, în vederea completării acestora se va ţine cont de
respectarea prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi J
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti

La flnalizarea lucrărilor de plantare conform art. 9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că la data veriflcării pe teren, arborii erau marcaţi cu vopsea rc
motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să verifice în tabelele
includ arborii în discuţie i să procedeze la tergerea lor din inventarieri, pentn
evita suprapunerea emiterii avizelor pentru ace1ai material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare —2 ex. uscate ]OO°ĺ.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

6. EB. l31

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Łt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari B1. D 23 B
Aleea Parva nr. 5, Sector 6
- D-na

nr. ‚BL ‚ sc. ‚ap. ‚sector6

Referitor la adresa dvs. nr. 9531/02.12.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1799335/05.12.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 13531/06.1a2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei ‚ transmisă prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în
spaţiul verde aferent blocului D 23 B din Aleea Parva nr. 5, vă facem cunoscut
următoarele:

- ca urmare a solicitării administratorului legal al terenul pe suprafaţa căruia se
află Parcul Aleea Parva din cursul anului 2019, privind emiterea avizului de specialitate
pentru materialul dendrologic situat pe spaţiul verde al parcului dar i pe spaţiul verde
din jurul blocului D 23 B, Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 4309/13.06.2019 care
cuprinde toaletarea celor 93 exemplare de arbori, defřiarea a 6ex. arbori uscaţi iîn
declin biologic ş are valabilitatea 2 ani de la data emiterii.

- arborele pentru care d-na Vrânteanu solicită defriare, este cuprins în avizul sus
menţionat, asďel, reiterăm şi rugăm reprezentanţii A.D.P. sector 6 ca înainte de a
transmite solicitări de emitere avize către P.M.B.-D.M., să verifice în propria
evidenţă dacă solicitările în cauză au făcut deja obiectul unor avize de specialitate
emise de către P.M.B.-D.M. destinate instituţiei. Ncexecutarea acestei verificări
generează pe de o parte un risc pentru instituţia dvs, cu privire Ia deţinerea de
avize si neexecutarea Iucrărilor prevăzute de acestea i pe de altă parte încărcarea
suplimentară a activităţilor PMB-DM în detrimentul celorlalte solicitări.

Intrucât, la verificarea efectuată pe teren în luna mai a anului 2019, nu a fost
observat un trunchi de arbore, ca urmare a reverificărilor efectuate pe teren în data de
29.01.2020 ca urmare a prezentei solicitări, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările ş completările
ulterioare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i, în completarea avizului
4309/13.06.2019, avizăm:

Nr. 1799335/13531/
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Defriare cu seoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc în stânga scărü H (între scările G i H)

- 1 ex. trunchi Salix sp. (salcie) O 3Ocm, h 1,5m, 100% uscat cu ciuperci
saprofite.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr, de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma defriării, pentru a nu bloca căile de acces i se vor Iua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur si a reţelelor aeriene.
precum i de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru -“

defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia plantării altui
arbore tânăr cn balot dc pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime
corespunzătoare circumferinţei în funcţie dc specie, în spaţiul verde aferent blocului
D 23 B. respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din primăvara — toamna anului 2020.

La Finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B.
în vederea verificării în teren & plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art, 4 din acelai act normativ.

D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afieze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea tuturor
locatarilor.

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

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu dir cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47. mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru cu
publicul, marţi între orele 9-13. . s

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Đefiare — i ex. uscat ] OO%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
( I Direcţia de Mediu

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sector 6

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. E ‘7
Aleea Valea Florilor nr. 3, sector 6

Referitor la adresa dvs., nr. 20567/06.12.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucureti cu nr. 1801116110.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
13671/11.12.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului E 7 din
Aleea Valea Florilor nr. 3, vă comunicăm că la veriflcarea efectuată pe teren în data
de 29.01.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modiücările şi completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teńtoriul Municipiului Bucure$i, avizăm:
Defriarea i extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc E 7 din Áleea Valea Florilor nr 3, cołţ dreapta spate către
corpul de iluminat stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h lOm, uscat 100%, tară coronament, marcat cu
rou, confirmându-se fotografiile anexate realizate de către inspectorii reprezentanţi
ai administratoţului legal al terenutui (ADP sector 6).

Lucrärile de defriare i extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.R sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor
din jur i a reţeletor aeriene i creându-se condiţiile necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Nr. 1801116/13671/
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Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Jucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederiłor avizului i a tehnologiei de speciałitate
privind execuţia defriări1or, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6,

pct, 8 din Anexa ns. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Norrnelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat
pentru defriare, conform RC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării altui

arbore tânăr cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm i
înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în zonele deflcitare
în vegetaţie de pe raza sectorului 6, întrucât densitatea arborilor din spaţiul verde
aferent blocului nu permite dezvoltarea materialului dendrologic tânăr plantat, în
perioada optimă de plantare din primăvara — toamna anului 2020.

In situaţia în care plantarea de arbori tineri se execută în pastilele goale aflate
în aliniamentele străzilor, în vederea completării acestora se va ţine cont de
respectarea prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniarnent din Municipiul
Bucureti.

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

Menţionăm că la data verificării pe teren, arborele era rnarcat cu vopsea roie,
motiv pentru care rugăm adminisĺraĺorul legal al terenului să veriflce în tabelele ce
includ arborii în discuţie i să procedeze la tergerea tor din inventarieri, pentru a
evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelai material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de vałabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriare — 1 ex. uscat JOO%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1759115/7523/ 15, FEB.2020

CĂTRE
MINISTERUL

Str. nr. ‚ Sectorul 6

Referitor la cererea dvs. nr. 2129051/24.07.2019, înregistrată la P.M.B. cu nr.
1759115/29.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7523/30.07.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate de executare a lucrărilor de întreţinere/regenerare/
formare/de&iare a unui număr de 8 ex. arbori situaţi în curtea instituţiei din str. Răzoare
nr. ‚ vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.01.2020, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiflor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările i completările ulterioare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure$i, avizăm
Toaletare
Zona loc parcare stánga acces insíitufie:

- 6 ex. Sophora japonica (salcăm japonez) O 40-90cin, h 14-16m - reducerea cu
maximum 1,5-2m din lungimea ramurilor pendule spre parcare i carosabil, în vederea
elirninării riscului de iângere i prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor ş eliminarea ramurilor uscate, fără
a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de arpante)
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:

o Spaţiul verde faţă clădire administrativ partea dreaptă acces:
- 1 ex. Abies alba (brad) O 25cm, h 14m, ĺ00% uscat

Zona interioară către B-dul Geniului, în vecinătatea parcărü interioare:
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) O 95-lOOcm, h 25m, cu scorbură deschisă Ia

baza trunchiului prin care se poate obseiwa cilindrul central putred
Zonă parcare stânga acces instituţie, primul arbore pe latura dinspre cabină acces:

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 9Ocm, h 14m, cu scorbură deschisă
formată de ruperea unei arpante principale a coronamentului, zonă care favorizează
pătrunderea apei ‚ bolilor i dăunătorilor

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, cu
personal calificaUspecializat pe astfel de lucrări, evacuându-se masa lemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constnicţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

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

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

Precizăm că proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tebnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure$i.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, avcţi obligaţia plantării a
ĺ3ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i
înălţime corespnnzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
instituţiei cu sediul în str. Răzoare nr. 5, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri
i reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara — toanma anului 2020,
respectând Angajamentul de plantare nr. 7523/A din 04.02.2020

La fmalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. rw.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B.
în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art, 4 din ace1ai act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa/etare — 6 ex.
Deiare — 3 ex. din care] ex. uscat JOO%
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PRIMĂRIA MUNIĆIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
ADMINISTRŮ4TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sector 6

Asoeiaţia de proprietari 81. 33
Str. Dezrobirii nr. 18-38, Sector 6

Referitor Ia adresa dvs., nr. 18950/14.1102019, înregistratä Ia Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr. 1795274/22.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
13077/25.11.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a 7 arboń uscaţi siwaţi în spaţiul verde aferent blocului 33 din str.
Dezrobirii nr.18- 38, vă comuniçăm că la verificarea efectuată pe teren în data de
01.02.2019, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.QM.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament
din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor
Spaţiul verde faţă bioe:

- 1 ex. Acer saccharinum (arţar) O 25cm h IOm, uscat 1 0O% fărä coronamen,
confirmându-se fotograűile anexate numerotate cu 1 (a,c,d) realizate de către
inspectodi reprezentanţi ai administratorului legal al terenului (ADP sector 6), situat
în dreapta acces scara 4, în vecinătatea semnului de circulaţie din strada lateral
scara 4;

- 1 ex. Aeer platanoides (arţar) O lOcm, h Sm ‚ fără coronament, uscat 100%
situat în stânga acces scara 3, confirmându-se fotografiile anexate numerotate cu 7
(a,b,c) realizate de către inspectorii reprezentanţi ai administratorului legal aI
tcrenului (ADP sector 6);

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h
care se poate observa lipsa cilindrului
spaţiului verde în stânga acces scara 2;

14m, cu scorbură deschisă pe trunchi prin
central,_şjwas în pastilä pe trotuar limitrof
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Aiiniament strada Roşia Montană in dreptul aleei pietonale de acces spate bloc

către scara 1:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O óOcm, h 16m, uscat 100% confirmându-se

fotograflile anexate numerotate cu 2 (b,c,d) reatizate de către inspectorii

reprezentanţi ai administratorului legal al terenului (ADP sector 6);

Spate bloc dreapta acces scara 1:
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30-4Ocm, h 12-14m, uscate 100% confirmându-se

fotografiile anexate numerotate cu 4 (b,c,d); 5 (b,c,d); 6 (b,c,d) realizate de către

inspectorii reprezentanţi ai administratorului legal al terenului (ADP sector 6;

Arborele ilustrat în fotografiile numerotate cu 3 (b,c,d) vă comunicăm că a

fost avizat prin avizul cu nr. 3924/13.06.2019 emis la solicitarea unui reprezentant

al Asociaţiei de proprietari a blocului 33;
Aliniamenul străzii Dezrobirii ín faţa blocului 33, partea numerelor irnpare, stánga

dreapta acces poarta acces teren fotbal aI ŞcoIii Giznnaziale Constantin Brôncuşi:

- l ex. Acer platanoides (arţar) O 25cm, h 12m, uscat 100% fră scoaWpe

trunchi;
- l ex. Morus sp. (dud) O lScm. h 8m răsărit spontan din bordură, crescut

prin gardul de protecţie al elevilor dinspre partea carosabilă, ambele exemplare

situate pe partea stânga acces teren fotbal;
- 1 ex. Morus sp (dud) O l5cm, h 6m, răsărit din bordură, crescut prin gardul

de protecţie pe care-1 deformează odatä cu creterea; exemplarul este situat în

dreapta accesului către teren sport fotbal, în vecinătatea unui arbore tânăr plantábn

pastila aliniamentului.
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari,

pentru arborii din spaţiul verde aferent blocului 33, conform prevederilor

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca cäile de acces, luändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării

de material dendrologic tănăr.
Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei tucrärilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiuniior, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate
privind execuţia deiřişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.QM.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborilor
avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi

obligaţia plantării a 2Sex. arbori tineri cu bałot de pământ, cu circumferinţa

trunchiului de 20-2Scm, măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, in zone

def icitare în vegetaţie de pe raza sectorului 6, întrucât spaţiul verde aferent
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blocului 33 nu permite dezvoltarea materialului tânăr piantat datnrită densităţii maride arbori maturi, în prima perioadă optimă de plantare din primăvara anului 2020.
In situaţia în care plantarea de arbori tineri se execută în pastilele goale aflateîn aliniamentele străzilor, în vederea completäńi acestora se va ţine cont derespectarea prevededżor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şiîntreţinerea alveolelor stradale din cadrul plaiitaţiilor de aliniament din Municipiul

Bucureşti.
La §nalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.QM.B. nr.304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B. în

vederea veriflcării în teren a ptantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.

r Menţionăm că la data verificării pe teren, arborii amplasaţi în spaţiul verde
aferent blocului 33 erau marcaţi cu vopsea roşie, motiv pentru care rugăm
administratoml legal aI terenului să veńfice în tabelele ce includ arborii în discuţie şi

rsă procedeze Ia ştergerea lor din inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii
avizelor pentru acelaşi material dendrologic, iar pentru arborii situaţi în aliniamentul
străzii Dezrobińi, în dreptul Şcolii Gimnaziale Constantin Brâncuşi deMşarea
arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.
6081/28.07.2016

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

Prezentul avjz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Deýişare — IO ex, din care 7 ex. uscate IOO%.

Expert ijecristina ENACHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IQ,

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

yi DEZVOL TARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sector 6

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari 81. 16
Calea Crângai nr. 32, Sector 6

F

Referitor la adresa dvs., nr. 18948/14.11.2019, înregistrată b Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr. 1795272/22.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13078/25.11.2019 prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 42ex. arbori
uscaţi situaţi în aliniamentul Calea Crângai în drcptul imobilului nr. 32, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren în data de 01.02.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legca nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările şi completărilc
ulterioare. H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întrcţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiiłor de aliniament din
Municipiul Bucuresti. avizăm
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolelor stradale
Aliniament Calea Crônga.yż nr 32, BL 16:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) @ lScm h 8rn, uscat 100%, conłirmându-se fotograńule
anexate numerotate cu 1 (b,c) realizate de către inspectorii reprezentanţi ai
adrninistratorului legal al terenului (ADP sector 6);

- I ex. Acer negundo (arţar) Q 45cm, h 10-12m, cu scorbură deschisă la baza
trunchiului, prin care se poate observa cilindrul central putred, uscat 80% conťirmându-se
fotografiile anexate numerotate cu 2 (a,c.d) realizate de către inspectorii reprezentanţi ai
administratorului legal al terenului (ADP sector 6);

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O lScm, h 8m, uscat 100%, conflrmându-se fotograflile
anexate numerotate cu 3 (b,c) realizate de către inspectorii reprezentanţi ai
administratorului Iegal al terenului (ADP sector 6);

- 1 ex. Acer platanoides (arţar) O 40, h 12m, cu scorbură pe toată înălţimea
trunchiului provocată de desprinderea unei arpantc principală, confirmându-se
fotografiile anexate numerotate cu 4 (b.c) realizate de către inspectorii reprezentanţi ai
administratorului legal al terenului (ADP sector 6)

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
sector 6, nr, de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, conform
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea NonTlelor de protecţie a spaţiilor

I4tt%i
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lernnoasă pentru a nu

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

construcçiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creándu-se condiçiile necesare plantării de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că adrninistratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor. siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor. respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni confonTł art. 6. pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti.
Pentru refacerea fondului vegetal. în compensarea arboretui uscat. avizat pentru

deťrişare. conform prevederilor H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării

a l4ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiuiui de 20-28cm,

măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespnnzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel 3ex. în pastilele aliniamentului Calea Crângai,

rămase libere în urma defrisărilor, în vederea completării aliniamentului, iar llex. în

zonele deflciiare în vegetaţie de pe raza sectorului 6. în prirna perioadă optimă de plantare
din primăvara anului 2020, întrucât densitatea de arbori din spaţiul verde aferent blocului

nu permite dezvoltarea optimă a materialului dendrologic tânăr plantat.
In situaţia în care plantarea de arbori tineri se execută în pastilele goale aflate în

aliniamentele străzilor, în vederea completării acestora se va ţine cont de respectarea
prevederilor din H.C.G.M.B. nr 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

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

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriticării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din acelaşi act nonnativ.
Menţionăm că Ia data veriłicării pe teren. arborii erau marcaţi cu vopsea roşie. motiv

pentru care rugăm administratorul Iegal al terenului să veriflce în tabelele ce includ arborii
în discuţie şi să procedeze la ştergerea lor din inventarieri, pentru a evita suprapunerea

emiterii avizelor pentru acelaşi material dendrologic.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după prirnirea avizului să îl

aťişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil. pentru înştiinţarea

tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defr4are — ex, din care 2 ex. uscate IOO°ĺo.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘(1. Ff8 7020

CĂTRE
ADMINISTKÁ TIA DOMENIUŁ UI PUBLIC

ŞI DEZVOL TARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 10
Calea Giuleti nr. 107, Sector 6
- D-na

(Calea Giu1eti nr. 107, BI. 10. Sector 6)

Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1798689104.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13510/05.12.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în spaţiul verde
aferent blocului 10 din Calea Giulesti nr. 107, precum i la adresa Asociaţiei de proprietari
privind emiterea avizului pentru un arbore uscat, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 01.02.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinUor:
A/inia,nent C'alea GiuIeti în drepiul irnobUului nr. 107, dreapta acces scara C

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) C l5cm. h 6m. I00% uscat, fără scoarţă pe trunchi
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezuhată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire
a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de
creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind
respectarea avizului, fespectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr, l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Pentru refacerea fondului vegetal. în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Noniielor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării altui arbore
tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm şi înălţime
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în locul celui defriat în platbanda

Nr. 1798689/ 13510/
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aliniarnentului în vederea completării aliniamentului, în perioada optimă de plantare din
primăvara anului 2020 cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. I 14/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti.

La ina1izarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecçie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că pentru arborele aparţinând speciei Abies, situat în spaţiul verde al
blocului, în stânga acces scara C nu avizăm nici o intervenţie asupra arborelui, In situaţia în
care arborele continuă să îşi încline coronamentul şi măreşte unghiul de înelinare al
trunchiului, rugăm reprezentanţii Asociaţiei de proprietari să revină cu solicitare scrisă Ia
registratura Primăriei Municipiului Bucure(i cu sediul în B-dul regina Elisabeta nr. 42. cu
un telefon în prealabil la nr. de telefon 021.305.55.00/4155 la Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny. sectorul
5. în ziua de lucru cu publicul, marţi între orele 9-13 pentru a stabili de comun acord, o nouă
reveriUcare pe teren. până la sosirea adresei pe cale oficială contbnTl procedurilor
sen'iciului.

D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în
copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil. pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Menţionăm că la data verificării pe teren, arborele avizat spre defriare (din
aliniamentul Calea Giu1eti) era marcat cu vopsea roşie, motiv pentru care rugăm
administratorul Iegal al terenului să verifice în tabelele ce includ arborele în discuţie şi să
procedeze Ia ştergerea lui din inventarieri. pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor
pentru acelaşi material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — J ex. uscaź JOO%

D REXECUTIV,
POPA

—9 ţ jntocnut
Expet4hg. Cristina ENACHE

Red E.C. i 4 ex. — 03 02.2020 prezentuí aviz a ĺos( potat pe site-uI PMB Đ & FEQ. 2O21
hitp:f/vwwpriib [0 ‘iflst tulilîpnmariwdlrtclii'dlrcc(ia mediuJavizc_jtrbori_in_consuIIare!aiie arhorj _in_consul(are.php pe data de

I ..‚- i I



.4"-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu

1Ü FFn 7fl,n
INr. I IY9i9I 1353Ö1

ADMINISTRA TJA DOMENIUL UI PUBLIC SI DEZVOL TARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia dc proprietari BI. E
B-dul Iuliu Maniu nr. 186, Sector 6
- D-na
B-du] nr. ‚ B1. sc. ‚ ap. ‚ sector 6

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9183. 10533/02.12.2019. înregistrată la P.M.B cu nr.
1799359/05.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13536/06.12.2019. prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei ‚ transrnisă prin e-mail, privind solicitarea de transmitere a
informaţiilor cu privire la distanţele de plantare faţă de faţadele clădirii, precum şi emiterea avizului
de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului E din B-du]
Iuliu Maniu nr. 186, vă facem cunoscut că ]a verificarea efectuată pe teren în data de 01.02.2020, s
a inventariat următorul mateńal dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile art. 9 alin.
2) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţülor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, avizăm
Transplautare:
Spaţiul verde faţă bloc

- 18 ex. Prunus sp. (viin, cireş, prun, corcoduş) O 3-7cm, li 1,5-2rn plantaţi
necorespunzätor încălcând prevederile Codului Civil. plantaţi pe reţelele de gaze naturale i reţeaua
de apă i canalizare a blocului E.

Lucrările de transplantare se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat
echilibruí biologic al acestora, în spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, luându-se măsurile
necesare asigurăńi pdnderii materialului dendrologic (udat, tutorat, etc.), numai după obţinerea
unui punct de vedere emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare.

Precizăm că administratoruĺ legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apíicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afieze, în copie, Ia
avizieml blocului sau intr-un loc vizibil, pentru inştünţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Transplaníare — 18 ex.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1799895/13588/ 1u

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIUŁUI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂSECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sector 6

Spre ştiinţă:
-Asociaţia de proprietari B1. TD 35
Str. Pacani nr. 9, Sector 6

O -D-na
Str. nr. ‚ B1. ‚ ap. ‚ sector 6

Referitor Ia adresa dvs., nr. 17664/03.12.2019, înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucuresti cu nr. 1799895/06.12.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
13588/09.12.20 19 prin care transmiteţi spre soluţionare adresa d-nei
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat
în spaţiul verde aferent blocului TD 35 din str Pacani nr. 9, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren în data de 29.01.2020, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Łegea nr. 24/2007, privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările i completările ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,

Q avizăm:
Defriarea i extragcrea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc în zona punctułui TRÁ P0 partea către aleea pietonală de
acces către bloc:

- 1 ex. trunchi Populus canadensis (plop) O 6Ocm h lOm, uscat 100% Mră
coronament i prezenţă de ciuperci saproflte.

Łucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţełelor aeriene şi creându
se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Bd. Regrna Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5. BucureşU, România I l



Precizărn că administratorul legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate

privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct 8 din Anexa rrn I la H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat

pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea

Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi

obligaţia plantării altui arbore tânăr cu halot de pământ, cu circumferinţa

truncbiului de 20-28cm, măsurată Ia înăJţimea de lm de Ia bază i înălţimea

exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie, în spaţiul

verde aferent blocului TD 35, în prima perioadă optimă de plantare din primăvara

anului 2020.
La flnalizarea lucrărilor de plantare conform art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

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

vederea veriűcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica

sancţiuni conf. art4 din ace1ai act normativ.
D-na are obliga;ia, ca imediat după primirea avizului să îl

afieze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea

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

DefVare — ] ex. uscat ]OOĺo.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ip F'J9 Zwp

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sector 6

Spre tiinţă:
Asociaţia de proprietari B1. M 9
Aleea Pacani nr. 2, Sector 6

(

Referitor la adresa dvs., nr. 20569/06.12.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucureti cu nr. 18011 I 1/10.12.2019 i la Direcţia de Mediu cu rw.
13673/11.12.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului M 9 din Aleea
Pacani nr. 2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.01.2020,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Łegea nr.
24/2007, privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravflanul
localităţilor, 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:
Defriarea i extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. trunchi Populus canadensis (plop) O 4Ocm h 8rn, uscat 100% tară
coronament, situat în stânga scării A,

- 1 ex. trunchi Populus canadensis (plop) O 4Ocm h 6m, uscat 100% tară
coronament, situat în stânga scării B, cu prezenţă de ciuperci saprofite pe trunchi,
confirmându-se fotografiile anexate realizate de către inspectorii reprezentanţi ai
administratorului Iegal al terenului (ADP sector 6).
Spate bloc, colţul acestuia dinspre scara B în vecinătatea paŕrării şi a punctuĺui
TRAFO:

- 2 ex. Populus canadensis (plop) O 40-9Ocm h 8-lOm, unuI dintre exemplare
(cel din vecinătatea consolei de telefonie- dinspre parcare) este uscat 100% fără
coronament, iar al doi-lea este înclinat 450 către punctul TRAFO cu scorbură deschisă
la baza coletului prin care se poate observa lipsa cilindrului central

- 1 ex. Acer platanoides (arţar) OIOcm, h 8m înclinat 10° către bloc cu scorbură
deschisă pe trunchi i lipsă cilindm central

Nr. 1801111/13673/

84 Regina Elisabela nr 47, cod poślal 050013, sedor 5, BUCUreŞU, R&nánia



Lucrările de defriare i extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.

sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, conform

prevederilor H.C.O.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţűlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa Ienmoasă

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

deteriorării construcţülor din jur i a reţelelor aeriene i creându-se condiţiile necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de specialitate privind

execuţia defriăritor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

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

privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantňrii

a lSex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i
înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde

aferent blocului M 9, în prima perioadă optimă de plantare din primăvara anului 2020.
La finalizarea lucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.

30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

veriflcării în teren a plantăritor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. art.4 din acelasi act normativ.
Menţionăm că la data verificării pe teren, arborii situaţi în faţa blocului stânga

scării B i spate bloc lângä consola de telefonie avizaţi spre defriare era marcaţi cu

vopsea roie, motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să veriflce în

tabelele ce includ arborele în discuţie i să procedeze la tergerea lui din inventarieri,

pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelai material dendrologic.
Defriarea celorlalţi arbori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.20 16
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl

afieze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un toc vizibil, pentru întiinţarea

tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defr4are — .5 ex, din care 3 er uscate J OO%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂSECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sector 6

C Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari BI. A 45
Aleea Lunca Siretului nr. 1, Sector 6

Referitor la adresa dvs., nr. 20562/06. 12.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr. 1801100/10.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
13674/11.12.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului A 45 din Aleea
Lunca Siretului nr. 1, vă comunicăm că la verifkarea efectuată pe teren în data de
29.01.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modiűcările şi completăńle ulterioare şi
H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

C Defrişarea şi extragerea rădăcinilor
Spaţiul verde faţă bloc în stânga scării A către intersecţia aleižor carosabfle ci Ałeii
Lzrnca Siretului cu Aleea &ăieşti:

- 1 ex. Acer saccharinum (arţat) O SOcm h lOm, tot coronamentul
exemplarului este pendul 45° peste carosabil, prin reducerea coronamenwlui rămâne
un trunchi fără coronament şi fară valoare estetică, confirmându-se fotografiile
anexate realizate de către inspectorii reprezentanţi ai administratorului legal aI
terenului (ADP sector 6).

Lucrările de deňişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de propdetari,
conform prevedeńlor H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându
se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Iůi

Nr. 1801100/13674/

Bd. Rena Ekabeła rw 47. d pi 05C013. Eeda & Boan* RatMia



Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzätor de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate

privind execuţia deiřiş&rilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6,

pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi

obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pämânt, circumferinţa
trunchiului de 20-2Scm şi înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de

speeie, în zonele deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 6, întrucât densitatea
de arbori din spaţiul verde aferent blocWui nu permite dezvoltarea materialului
dendrologic tânăr plantat, în perioada optimä de plantare din primăvara anului 2020.

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

Menţionăm că la data verif,cării pe teren, arborele avizat spre defřişare era
marcat cu vopsea verde, motiv pentru care rugăm administratorul Legal aI terenului să
verifice în tabelele ce includ arborele în discuţie şi sä procedeze la ştergerea lui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelaşi material
dendrologic.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să ÎI
afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Dej5lşare — 1 ex.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
ÁDMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTÁRE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sector 6

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari BI. C 7

B-dul 1 Mai nr. 27, Sector 6

Referitor Ia adresa dvs., nr. 20566/06.12.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr. 1801368/10.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
13675/11.12.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul B-dului 1 Mai în dreptul
imobilului nr. 27, faţă bloc C 7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren în
data de 29.01.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Łegea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea ałveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament
din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor păstrarea plathandei
Aliniament B-dul 1 Mai nr 27, platbanda din stânga acces scara 1 a bloc C 7:

- 1 ex. Acer platanoides (arţat) O 2Ocm h 8m, uscat 1 00%, cu scoarţă
exfoliată pe trunchi ş arpante, confirmându-se fotograńile anexate realizate de
către inspectorii reprezentanţi ai administratorului legal al terenului (ADP sector 6).

Łucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. sector 6, nr, de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându
se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

ůI żI

Nr. 1801368/13675/ ia
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Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate

privind execuţia dehişăriior, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuł Municipiului Bucureşti.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia

plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa truncbiului de
20-28cm şi înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în
platbanda aliniamentul B-dului 1 Mai, în locul arborelui defriat, în vederea
completării aliniamentului, în perioada optimă de plantare primăvara anului 2020.

La ťinalizarea lucrărilor de ptantare conform art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

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

vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că la data verificării pe teren, arborele avizat spre defřişare era
marcat cu vopsea roie, motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să
verifice în tabelele ce includ arborele în discuţie şi să procedeze la ştergerea lui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelaşi material
dendrologic.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirca avizułui să îI
afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea

tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
DeJiişare — J ex. uscat 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
7; Direcţia de Mediu

Nr.I801783/137211

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOL TARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă:

Q DL - -

- Asociaţia de proprietari 131. D 23
Aleea Parva nr. l 0, Sector 6

Referitor la adresa d-lui ‚ transmisă prin e-mail, înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1801783/11.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13721/12.12.2019,
prin care ne so1icit emiterea avizului de specialitate de executare a lucrărilor de
delişare a unui arbore situat în spaţiul verde aferent blocului D 23 din Aleea Parva
nr. 10, în vecinătatea Iocurilor de parcare 19 şi 20, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 29.01.2020, s-a inventariat următonl material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctare:
Spaţiul verde lateral bloc scara D — către strada Aleea Parva:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 20-3Ocm, h 12-14m — aplicarea unor uşoare reduceri ale
ramurilor pendule spre trotuar, parcare şi carosabil, precum şi reducerea înălţimii
coronamentelor până Ia eliminarea riscului de &ângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora
(primnl etaj de şarpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor
(toanmă-primăvară) pentru a nu 6 afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr, de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de
proprietari, evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

l — I I



măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor

aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privirid; respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucure$i.

In vederea reanalizării cererii privind defriarea arboreĺui din spaţiul verde
aferent blocului, situat in vecinătatea parcării, amplasată in Iateralul blocului dinspre
scara A, despre care spuneţi că “este uscat", vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren arborete nu prezenta semnele specifice ale unui arbore uscat iar
pentru o determinare corectă a gradului de declin biologic trebuie să reveniţi cu o
solicitare în primăvara anului 2020 după pomirea în vegetaţie a arbońlor (luna mai).

are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afĘeze,
în copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezenwí aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Toaletare — 2 a.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mari na POPA

Exe&$ Cristina ENACHE

O & FER 7ÍJ?Ü
Rcd E.C 3 c. -

04 02.2020 prczcnlul aviz a íosI polal pc sIe-uI PMU
hnp ‚o insIiluui prlrnar,a ‚!‚rccli, đircctia mtdiu c a,hori II c(,nçulĺa,cla, 17C arbri n cpmsulurv pIlp pc dala dc -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

13. FF8. 2020

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞJDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
D-na

(str. Drumul Taberei nr. 56, BI. OS 4, sector 6)

o
Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.

1810447/08.01.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 130/09.0L2020, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent parcării situată în spatele blocului OS 4 din str. Drumul Taberei nr. 56, vă
facern cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.0 .2020, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea ş administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu rnodificările ş completările ulterioare ş potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normełor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare CH scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde adiacent parcărü comune din spate bloc OS 4 str Drumul Taberei nr
56:

- 1 ex. trunchi Populus simonii (plop) O 35-4Ocm, h 9m, I00% uscat fără
coronament, situat între locurile de parcare 31-32

- 1 ex. Populus simonii (plop) O 4Ocrn, h lOm, cu scorbură deschisă Ia inserţia
arpantelor, trunchiul sună a “gol" ceea ce indică cilindrul central putred, situat între
locurile de parcare 46-47

- 1 ex. Populus simonii (plop) O 4Ocm, b lOm, cu scorbură deschisă Ia baza
trunchiului, situat în stânga locului de parcare 1

- 1 ex. trunchi Populus simonii (plop) O 3Ocm, h 7m, 80% uscat, fără
coronament, cu scorburi multiple pe trunchi ş la baza acestuia, situat între locurile de
parcare 5-6

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, evacuându-se masa lenmoasă rezultată în urma de&iării, pentru a nu
bloca căile de acces i se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

Nr. 1810447/130/
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construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, precum i de creare a condiţiilor necesare
plantării de rnaterial dendrologic tânăr.

Precizăm că administratoml legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediutui conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Nonnelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a l4ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent parcărilor din careul format în spatele blocului OS 4
din str. Drumul Taberei i spate bloc OD 3 din Aleea Poiana Muntełui nr. 2,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada
optirnă de plantare din primăvara — toarnna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din ace1ai act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 4 ex, din care 2 ex. ziscate 80-IOO%

DIRFfl.&EXECUTIV,
POPA

.2

S

4,o —

Intoctrnt
1'-Expert I . Cnslma ENACHE

10. FER2ÄflO

Red E.C. / 4 ex. — 06.02.2020 prezeniul aviz a fos( postat pe siĹe-uI PMB
http: Un n w.pmbro/instiĹuIiiprinianadrectii di int_nwdiu'aviz_arbrj n_constiIĹarc;aviz_arhoriJn_crntiItarcphp pe daIa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

1 7. FER 2020

CĂTRE
MINISTERUŁ ED UCA ŢIEI NA ŢIONALE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din B UCURESTI
Splaiul Independenţei nr. 313, Sectorul 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. I 789895/06.1 1.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr 12585/07.11.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra a 50 de arbori situaţi în spaţiile verzi aferente clădirilor
ce aparţin instituţiei din locaţia Splaiul Independenţei nr. 313 (curte Universitatea
Politehnica Bucureti), vă facem cunoscut că la reveri5cările efectuate pe teren în data
de 04.02.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalitătilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăciuilor:

INCINTA SEDIULUI CENTRAL POLITEHNICA:
Peluza dintre aleea carosabilă şi aleea pietonală, par ea dreaptă acces dinspre Splaizd
Independenţei:

-2 ex. Populus canadensis (plop) @ 90-l6Ocm, h 12-lSm, unul dintre exemplare
prezintă scorbură deschisă pe trunchi, lipsa cilindrului central i urme vizibile de
rumegu ceea ce reprezintă atac de boli i dăunători, iar aI doi-Iea exemplar este un
nnchi fără coronament uscat i 00%

- 2 grupuri multitulpinale de lăstari Iacomi răsăriţi din rădăcina a două exemplare
aparţinând speciei Populus simonii, prezintă sistemele radiculare la suprafaţă în peńcol
de dezrădăcinare ş prăbuire pe aleea pietonală (cu aproximaţie 10 Iăstari în 2 gmpuri)
Limita proprietăţii din parcarea situată ín vecinătatea liceului Mircea Eliade, în
vecinătatea Halei de Robotică:

- ł ex. lăstar Fraxinus sp. (ftasin) O IOcm, h 4m, crescut din rădăcina unui arbore
prăbuit cu câţiva ani în urmă,

- ĺ ex. Populus canadensis (plop) O i lOcm, h lOm, cu scorbură pe flnchi, iar
lăstarul tânăr este fisurat pe toată lungimea acestuia
Faţă Facultatea de Limbi străine limita dinspre liceul Mircea Eliade:

- ĺ ex. Salix sp. (salcie) O i IOcm, h lOm, cu scorburi Ia colet i pe trunchi
prezintă numeroase galerii de acarieni, uscat 100% cu ciuperci saprofite pe trunchi
Lateml stânga clădire Hala Mecanică către intrarea departamentul de Hidraulică:

- 1 ex. Populus canadensis (plop) O 9Ocm, h 8m, înclinat 45-50° către spaţiul
verde în pericol de dezrădăcinare, cu scorbură la baza colemlui.

Ńr. 1 7g989712585T
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Lucrările avizate de defriare i scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa

prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborii, cu personal

calificat/specializat, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i

crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor

sau deteriorarea construcţiilor din jur.
Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a tăieriłor, în caz contrar

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

privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

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

privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti, în compensarea arboritor avizaţi pentru defrisare, aveţi obligaţia plantării a

33ex. arbori tineri cu baIot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i

înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiile verzi din

Splaiul Independenţei nr. 313, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna

anului 2020, respectând Angajamentul de plantare nr. 12585/A din 11.02.2020

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

304/2009 privind aprobarea Noimelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B.

în vederea veńflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica

sancţiuni conf. art, 4 din acelai act normativ.
Menţionăm că la data veriflcării pe teren, arborii avizaţi spre de&iare au fost

marcaţi cu vopsea roie. Ceilalţi arbori marcaţi cu vopsea roie au fost inventariaţi i au

fost avizaţi prin avizul de specialitate cu nr. 5011/27.08.2019, emis de către Direcţia de

Mediu, până la punerea în aplicare a tuturor lucrărilor prevăzute în avizul sus menţionat

nu vom emite un alt aviz de specialitate pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor

pentru ace1ai material dendrologic.
Totodată, vă comunicăm faptul că, pentru arborii care aduc prejudicii gardului ce

delimitează zona de iesire către str. Econom Cezărescu, este impetuos necesar să

prezentaţi documentaţia solicitată prin adresa cu nr. 1787169/12255-1;1789895/12585-1.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon

021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu dh cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghet Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru cu

publicul, marţi între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Deişare — 8 ex, din care 2 ex. uscate ] OO%

DIRECTOR EXECUTIV,
Si - lłU POPA

Red EC4ex pcscuiPlB
Jartat'zbonInconsub,rerrpcda1.de"1

ENACHE

-

_____
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

Nr. 1813506/474/
79 FEB 2020

CĂTRE
ADMINISTRA TIÁ DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
DI.
B-dul nr. ‚ B1. ‚ ap. ‚ sector

(Calea GiuIeti nr. 516, seetor 6)

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1813506/16.01.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 474/17.01.2020, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în
spaţiul verde/platbanda de aliniament din Calea Giu1eti nr. 516, vă facem cunoscut
că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.02.2020, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările ş completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
avizăm:
Toaletare:
A/iniament Calea Giu/eşti nr. 516, stônga acces în curte:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25cm, h lOm, înclinat 10° spre carosabil -

reducerea cu maximum 1,Sm din Iungimea ramurilor pendule spre carosabil,
acoperiu1 imobilului nr. 5 16 ş trotuar, în vederea eliminării riscului de frângere i
prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile ş a degajării cablurilor de
alimentare cu energie electrică stradale, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentului, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestnia (primul etaj
de prpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teńtoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toanmă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)

I i -4- iI



prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, evacuându-se masa )ernnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Preçizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizutui, respectarca tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Pentru problemele generate de sistemul radicular al arborelui (ridicarea i
crăparea asfaltului trotuarului), soluţia tehnică aptă legislativ este răzuirea rădăcinilor
în Iimitele tehnice aplicate la momentul refacerii covorului asfaltic aI trotuarului.

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

EXECUTIV,
POPA

— Îştocnîil
Expertlng& Cristina ENACHE

7, EEB.2fllÜ

Red EC. I 4 ex. — 14.02.2020 prezentul aviz a fost poslal pc site-uI PMB
http: ‘www.prnb pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1814541/614/ 70. FERZUZÜ

În atenţia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 61
Str. Cernioara nr. 29-39, sector 6
-DL

Stimate Domnule Director General,

Ca urmare a adresei d-lui ‚transmisă prin e-mail, înregistrată b
Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 18 14541/20.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
614/21.01.2020, prin care sesizează starea arborilor/arbuştilor aflaţi pe spaţiul verde
aferent btocului 61 situat la adresa din str. Cernioara nr. 29-39 care necesită intervenţii de
întreţinere/formare/regenerare/defrişare, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 12.02.2020. s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăciuilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Acer negundo (artar) O 4Ocm, h 8m, rupt ca urmare a condiţiilor
meteorotogice din luna februarie 2020, rămas fără coronament i dezechilibrat, situat între
scara C i D, la lirnita dinspre parcare;

- 1 ex. trunchi Acer platanoides (arţar) O i Ocm, h 7m, uscat 1 00% ‚ fără scoarţă pe
trunchi i fără coronament, situat între scara B i C la limita parcare dinspre trotuar;
Spafiul verde spaíe bloc:

- 1 ex. Pinus nigra (pin) rupt i rămas atâmând situat în dreapta acces scara F;
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 25cm, h 8m. înclinat 45° către aleea de acces în

scară, rupt ca urmare a condiţiilor meteorologice din Iuna februarie 2020, rămas fără
coronament i dezechilibrat, situat în dreapta acces în scara C

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de teiefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se să

____

CĂTRE
ADMINISTRA TIÁ DOMENIULUI PUBLIC

ŞIDEZVOŁTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

(str. Cernioara nr. 29-39, BI. 61, sector 6)



rezultată în urrna defriării, pentru a nu bloca căile de acces i se vor lua măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur i a reţelelor aeriene.
precum i de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G,M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de prolecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti. in compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a
l9ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa truncbiului de 20-28cm i
înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în zonele deflcitare în
vegetatie de pe raza sectorului 6. întrucât densitatea arborilor din spaţiul verde aferent
blocului nu permite dezvoltarea optimă a materialului dendrologic tânăr plantat. în
perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

In situaţia în care plantarea de arbori tineri se execută în pastilele goale aflate în
aliniamentele străzilor, în vederea completării acestora se va ţine cont de respectarea
prevederi]or din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Munieipiul Bucureti.

La flnalizarca lucrărilor de p)antare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, aveţi obligaia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din ace1ai act normativ.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor si a persoanelor în zona operaţiunilor. supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tebnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti.

Defriarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.20 16

In ceea ce privete aplicarea luerări]or de întreţinere/ regenerare/ formare/
echilibrare, asupra coronamentelor arborilor din spaţiile verzi aferente blocului 61 din str.
Cemioara nr. 29-39. vă comunicăm unriătoarele:

1) luând în considerare calitatea instituţiei dvs. de adrninistrator al spaţiilor
verzi potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureti i
Consiliul Local al Sectorului 1-6 i obligaţiile ce vă revin privind: protecţia i conservarea
spaţiilor verzi; regenerarea. extinderea. ameliorarea compoziţiei i a calităţii spaţiilor
verzi; elaborarea ş aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea ş menţinerea
spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor.

2) cuprinsul adresei nr. l 1279/04.10.2019 emisă de Primăria Municipiului
Bucureti (PMB) - Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spaţiilor verzi
publice situate pe raza Municipiului Bucureti le este acordat dreptul de a efectua lucrări
de întreţinere. formare si regenerare a arborilor şi arbutilor aflaţi pe spaţiile verzi
administrate. rară a R necesară solicitarea prealabilă de emitere a avizului de specialitate,
adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureti. Acordul este
valabil pentru perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu respectarea tuturor



condiţiilor stabilite în adresa nr. 11279/04.10.2019 i în Anexele nr. 1 i nr. 2 ale
aeesteia.

Astfel. administratorii spaţiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza
intervenţüle asupra vegetaţiei b mod planificat i organizat, în funcţie de necesităţile
identificate de acetia i de cetăţeni, asociaţii de proprietari. etc., astfel încüt să se asigure
întreţinerea corespunzătoare a vegetaţiei cu menţinerea slării de viabilitate a arborilor i
arbutiIor prin realizarea unor intervenţii profesionale, cu echipamente i instrumente de
lucru adecvate materialului dendrologic i tipului de intervenţie.

Pe toată perioada valabilităţii adresei cu caracter general nr. 11279/04.10.2019 aveţi
responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea cetăţenilor, asociaţiilor de
proprietari, care au ca obiect solicitarea de intervenţii asupra materialului dendrologic aflat
pe spaţiile verzi domeniu public pe care le deţineţi în administrare i de a le soluţiona prin
verificarea. evaluarea materialului dendrologic i luarea unei decizii privind
aplicarealneaplicarea Jucrărilor de întreţinere, formare sau regenerare în funcţie de caz
(specie, stare biologică, amplasament, vârstă, data realizării ultimei intervenţii, etc.).

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

Asociaţia de proprictari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afleze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru mntiinţarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Dejhşare — 4 ex, din care J ex, este uscat JOO%

Vă mulţumim pentru colaborare,
r

Di
Sii

\jntocmU
Expeçy: Cristinu ENACHE

Rcd E C /4 ex. — 13022020 prezcnlul aviz a fost postat pe ste-i,I PMB
pe data



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1799931/13587 ŻÍ1 FER 2020

CĂTRE
AĐMINISTRA TIÁ DOMENIUL Ul PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBÁNĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

În atenţia: Domnului DIRECTOR GENERAŁ Cristian TUI)OR

Spre tiinţă:
Asociaţia de proprietari BI. A1-A2
Str. Rueţu nr. 2, sector 6

Stimate Dornnule Director General,

Ca urmare a adresei dvs. nr. 17005/03.12.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucureti cu nr. 1799931/06.12.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
13587/09.12.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare adresa Asociaţiei de
proprietari privind starea arbori1or/arbuti1or aflaţi pe spaţiul verde aferent blocului
A 1 -A2 din str. Rueţu nr. 2, care necesită intervenţii de întreţinere/formare/
regenerare, precum i defriarea unui arbore în declin biologic, vă facem cunoscut că
la verificarea efectuată pe teren în data de 12.02.2020, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificăńle i completările ulterioare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
avizăm
Defriare cu scoaterca rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, stânga scării]:

- 1 ex. trunchi Populus pyramidalis (plop) O 45cm, h lOm, uscat 100% cu
scoarţă exfoliată pe trunchi, scorbură deschisă la baza coletului prin care se observă
lipsa cilindrului central, confirmându-se fotografiile anexate realizate de către
inspectońi reprezentanţi ai administratorului Iegal al terenului (ADP sector 6)

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma defřiării, pentru a nu bloca căile de acces ş se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor in jur i a reţelelor aeriene,
precum ş de creare a condiţiilor necesare plantării Mhtr dendroIogic tânăr.
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia
plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de
20-28cm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în
spaţiul verde aferent blocului A1A2 respectând distanţa reglementară faţă de clădiri
i reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din ace1ai act normativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Menţionăm că la data veriflcării pe teren, arborele avizat spre defrişare era
marcat cu vopsea roşie, rnotiv pentru care rugăm administratowl Iegal al terenului să
verifice în tabelele ce includ arborele în discuţie şi să procedeze la ştergerea lui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterü avizelor pentru acelaşi material
dendrologic.

In ceea ce privete aplicarea lucrărilor de întreţinere/ regenerare/ formare/
echilibrare, asupra coronamentelor arborilor din spaţiile verzi aferente blocului A1-
A2 din str. Rueţu nr. 2, vă comunicăm următoarele:

1) luând în considerare calitatea instituţiei dvs. de administrator al spaţiilor
verzi potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureti
i Consiliul Local al Sectorului 1-6 i obligaţiile ce vă revin privind: protecţia i
conservarea spaţiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei i a
calităţii spaţiilor verzi; elaborarea i aplicarea unui complex de măsuri privind
aducerea i menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor, potrivit
prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

2) cuprinsul adresei nr. 11279/04.10.2019 emisă de Primăria Municipiului
Bucureti (PMB) - Direcţia de Mediu, prin care administratorilor Iegali ai spaţiilor
verzi publice situate pe raza Municipiului Bucureti le este acordat dreptul de a
efectua lucrări de întreţinere, formare i regenerare a arborilor i arbuti1or aflaţi pe
spaţiile verzi administrate, Mră a fi necesară solicitarea prealabilă de emitere a
avizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureti. Acordul este valabil pentru perioada 04.10.2019 -

30.04.2020, numai eu respectarea tuturor condiţiilor stabilite în adresa nr.
11279/04.10.2019 $ în Anexele nr. 1 $ nr. 2 ale acesteia.
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Astfel, administratorii spaţii]or verzi publice au posibilitatea de a realiza
intervenţiile asupra vegetaţiei în mod planificat i organizat, în funcţie de necesităţile
identificate de acetia ş de cetăţeni, asociaţii de proprietari, etc., astfel încât să se
asigure întreţinerea corespunzătoare a vegetaţiei cu menţinerea stării de viabilitate a
arborilor ş arbutilor prin realizarea unor intervenţii profesionale, cu echipamente i
instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic ş tipului de intervenţie.

Pe toată perioada valabilităţii adresei cu caracter general nr. 11279/04.10.2019
aveţi responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea cetăţenilor,
asociaţiilor de proprietari, care au ca obiect solicitarea de intervenţii asupra
materialului dendrologic aflat pe spaţiile verzi domeniu public pe care le deţineţi în
administrare i de a Ie soluţiona prin veriflcarea, evaluarea materialului dendrologic
ş luarea unei decizii privind aplicarealneaplicarea lucrărilor de întreţinere, formare
sau regenerare în funcţie de caz (specie, stare biologică, amplasament, vârstă, data
realizării ultimei inten'enţii, etc.).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afieze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Deflşare —] ex. uscat ] OO%

r
Vă mulţumim pentru colaborare,

rnREcTg$EXEĘ'qT1 V,
Simona arian$fQPA

O
2

ţntocmit
Expeqjţcristina ENÁ CHE

Red EC. / 4 ex. — 1302.2020 prezenLul aviz a fost postat pe sitc-uI PMR FEB zope dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

——

CĂTRE
ADMINISTK4 TIA DOMENIUL UI PUBLIC

9I DEZVOL TARE URBAIVĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

În atenţia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre ştiinţă
r DL

Str. nr. ‚ sector 6

Stimate Donrnule Director General,

Ca urmare a adresei dvs. nr. 17423/03.12.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucure$i cu nr. 1799306/05.12.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
13589/09.12.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare adresa d-lui
transmisă prin e-mail privind starea arboritor aflaţi în aliniamentul străzii Adrian
Fulga în dreptul imobilului nr. 45, care necesită intervenţii de întreţinere/formare/
regenerare, precum i defriarea unui arbore în declin biologic, vă facem cunoscut că
Ia verificarea efectuată pe teren în data de 12.02.2020, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificăńle ş completările ulterioare, potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiitor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti
şi H.C.G.M.B. nr 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor $ păstrarea alveolei stradale
Aliniament strada Adrian Fzdga, stânga acces imobU 45, către /imita dinspre nr. 43:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 7-8m, tară coronament i cu scoarţă exfoliată
pe trunchi, scorbură la inserţia arpantelor prin care pătrunde apăJboli i acarieni,
confirmându-se fotografiile anexate realizate de către inspectorii reprezentanţi ai
administratorului Iegat aI terenului (ADP sector 6)

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de tetefon
021/410.09.57, evacuându-se masa Iemnoasă rezultată în urma defriării, pentru a nu
bloca căile de acces i se vor lua măsuri de prevenire âÎdente1or sau deteriorarea
constmcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, precum şJ ondiţii1or necesare
plantării de material dendrologic tânăr. )\

Nr. 1799306/13589 ĹU.řŁyZU2g



Pentru refacerea fonduiui vegetai, în compensarea arboreiui uscat, avizat

pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuĺui Bucureti, aveţi obligaţia

plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de

20-28cm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, astfel

ex. în pastila rămasă liberă după defriare şi 5 ex. în pastilele libere existente în

aliniamentul străzii, în vederea completării acestuia, în perioada optimă de plantare

din primăvara anuiui 2020 cu respectarea prevederilor şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011

privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de

aliniament din Municipiul Bucureşti.
La finalizarea Iucrăńlor de plantare conf. art 9 aiin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui

Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

P.M.B, în vederea verińcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se

vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelai act normativ.
Precizăm că administratorui legai ai terenului este răspunzător de siguranţa

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

privind : respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar apiicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiitor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucure$i.
Menţionăm că la data verificării pe teren, arborele avizat spre defrişare era

marcat cu vopsea roşie, motiv pentru care rugăm administratorui legal al terenului să
veriflce în tabeieie ce inciud arboreie în discuţie şi să procedeze ia ştergerea iui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelaşi material

dendrologic.
In ceea ce privete anaiizarea celui de-al doilea arbore situat în dreapta acces

imobil numărul 45, acesta nu prezintă senme de declin biologic, motiv pentru care la

data emiterii prezentului aviz asupra acestuia se vor aplica lucrări de întreţinere/

regenerare/ formare/ echilibrare, vă comunicăm următoarele
1) luând în considerare calitatea instituţiei dvs. de administrator al spaţiilor

verzi potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureti
i Consiliul Local al Sectorului 1-6 i obiigaţiile ce vă revin privind: protecţia i

conservarea spaţiiior verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei i a
calităţii spaţiilor verzi; elaborarea i aplicarea unui complex de măsuri privind

aducerea i menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare ňincţiilor lor, potrivit

prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor.

2) cuprinsui adresei nr. 11279/04.10.2019 ernisă de Primăria Municipiuiui
Bucureti (PfvIB) - Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spaţiilor
verzi publice situate pe raza Municipiului Bucureti le este acordat dreptul de a
efectua iucrări de întreţinere, formare i regenerare a arboriior i arbutiior aflaţi pe
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spaţiile verzi administrate, tară a fl necesară solicitarea prealabilă de emitere a
avizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucuresti. Acordul este valabil pentru perioada 04.10.2019 -

30.04.2020, numai eu respectarea tuturor condiţiilor stabilite în adresa nr.
11279/04.10.2019 i în Anexele nr. ĺ i nr. 2 ale acesteia.

Astfel, administratońi spaţiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza
inteiwenţiile asupra vegetaţiei în mod planiflcat i organizat, în âincţie de necesităţile
identiflcate de acetia i de cetăţeni, asociaţii de proprietari, etc., astfel încât să se
asigure întreţinerea corespunzătoare a vegetaţiei cu menţinerea stării de viabilitate a
arborilor ş arbuti1or prin realizarea unor intervenţii profesionale, cu echipamente i
instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic i tipului de intervenţie.

Pe toată perioada valabilităţii adresei cu caracter general nr. 11279/04.10.20 I 9
aveţi responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea cetăţenilor,
asociaţiilor de proprietari, care au ca obiect solicitarea de intervenţii asupra
materialului dendrologic aflat pe spaţiite verzi domeniu public pe care le deţineţi în
administrare i de a le soluţiona prin verificarea, evaluarea materialului dendrologic
si luarea unei decizii privind aplicarealneapticarea lucrărilor de întreţinere, formare
sau regenerare în ńncţie de caz (specie, stare biologică, amplasament, vârstă, data
realizăńi ultimei intervenţü, etcj.

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

In vederea reanalizării corecte a stării de viabilitate a arborelui din dreapta
accesului în imobilul nr. 45, despre care spuneţi că “este uscat", rugăm proprietarul
imobilului nr 45 ca pentru o determinare corectă a gradului de declin biologic să
revină cu o solicitare în primăvara anutui 2020 după pomirea în vegetaţie a arborilor
(luna mai).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriare —] at uscat 100%

Vă mulţumim pentru colaborare,

DIRECTÇÍ» EJŚĘÇtUIV,

Sirnon4arztOřA

3Zne“ ‚—Intocrnit

( Ţ ExperźJ4..Cristina

Red E.C. / 4 ex. — 13.02.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 7
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
ADMINISTRÁ flA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBÁNĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sector 6

Spre ştiinţă:

Asociaţia de proprietari BI. 54
Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 19, Sector 6

Referitor la adresa dvs., nr. 20563/06.12.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr. 1801108/10.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
13672/11.12.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui uscat situat în spaţiul verde aferent blocului 54 din str.
Vistiemicul Stavrinos nr. 19, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren în
data de 12.02.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Łegea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc în dreapta acces scara C, către colţul blocului:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O 2Ocm h 8m, uscat 90% cu ciupeń
saprofite pe trunchi, confirmându-se fotografiile anexate realizate de către
inspectorii reprezentanţi ai administratorului legal al terenului (ADP sector 6).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându
se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

IHH
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privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct 8 din Anexa nr. l la RC.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat

pentru defrişare, confonTl prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia

plantării altui arbore tânăr cu halot de pământ, cu circumferinţa trunchiului

de 20-2Scm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului

corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent

blocului 54, în prima perioadă optimă de plantare din primăvara — toamna anului

2020.
La flnalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr

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

vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica

sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.
Menţionăm că la data verificării pe teren, arborele avizat spre defriare era

marcat cu vopsea roie, motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să

veriűce în tabelele ce includ arborele în discuţie i să procedeze la tergerea lui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru ace1ai material

dendrologic.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl

aflşeze, în xerocopie, la avizierut blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea

tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Defrişare — J ex. uscat JOO%.

POPA

1' tocniit,
Experĺfll Cristina ENACHE

17. FEB. Î2i

Red EC, ‘4 cx. — 13.02.2020 prezentul aviz a fost poslat pe site-tiI PMB
http nn4 prnb ro'nst't"t', Isrtmara direclji direclia niedis, avíze_a,bon_in

- cotssultare avize_aibon_in cotssuttare.plip pe data de
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tniţt
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

20, FE 2020

CĂTRE
A DMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC
IDEZVOL TARE URBANĂ SECTOR 6

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

Nr. 1801371/13676/

Referitor la adresa dvs., nr. 20565106.12.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr. 1801371110.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
13676/11.12.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a doi arbori situaţi în aliniamentul străzii Radna în dreptul
imobilului nr. 49, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren în data de
12.02.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modifkările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament
din Municipiul Bucureti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolelor stradalc:
Alinian,ent str Radna, dreapta acces irnobil nr 49 către intersecţża cu str Marżus
Bărbulescu:

- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 70-8Ocm h 10-12m, unul dintre exemplare
prezintă o înclinare de aproximativ 40° spre partea carosabilă, scorbură deschisă pe
trunchi formată prin desprinderea unei arpante i scorbură longitudinală pe
lungimea trunchiului, iar cel de-al doilea exemplar prezintă scorbură deschisă pe
trunchi formată de dispariţia unei arpante prin care pătrunde apa i cilindrul central
putred cu urme de rumegu produs de acarieni, conflrmându-se fotograflile anexate
realizate de către inspectońi reprezentanţi ai administratorului legal al terenului
(ADP sector 6).
A/iniament str Radna, stânga acces irnobi/ nr 49:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 6Ocm h 12m, prezintă o înclinare de
aproximativ 45° spre partea carosabilă, scorbură deschisă pe trunchi formată prin
desprinderea a două arpante prin care pătrunde apa, bolile i dăunătorii.

Lucrările de defriare i extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.R sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

Bd. Req(na Bisabeta nr. 47, cod pcşţal 050013, sector 5, Bucure, Romănia



304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a telmologiei de specialitate
privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Munieipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a ĺ8ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, astfel 3ex. în pastilele rămase libere în urma defriării în vederea
completării aliniamentului, iar 10 ex, în zonele defieitare în vegetaţie de pe raza
sectorului 6, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna anului 2020 cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La §nalizarea lucrărilor de plantare conform art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
RM.B, în vederea veriflcărü în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni eonf. art, 4 din ace1ai act normativ.

Menţionăm că la data verificării pe teren, arborii erau marcaţi cu vopsea
verde, motiv pentru eare rugăm administratorul legal al terenului să verifice în
tabelele ce includ arborii în discuţie i să procedeze la tergerea lor din inventarieri,
pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru ace1ai material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriare —3 ex.

DIRECTOR EXECUTIÍ'Ç
Sh iana POPA

• ac
0 4itocmit,

o —

ţ Exper(. Cnstzna ENACHE

17. FEB.2010
Red E.C. Ę 3 ex. — 13.02.2020 prezenlul aviz a fosL posţat pe ‚ite-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1809414/14136/ FEB.2020

CĂTRE
ADMINISTRA TIÁ DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Łt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă

Str. nr. ‚ sector 1

(str. George Vâlsan nr. 45-47, sector 6)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 20864/19.12.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1809414/30.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 14136/31.12.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea societăţii
privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în
aliniamentul străzii George Vâlsan în dreptul imobilului nr. 47, vă facem cunoscut că
la verificarea efectuată pe teren în data de 12.02.2020, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modińcările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti
şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor i păstrarea alveolei stradale
Aliniament strada George Vôlsan între nurnere/e 45 şi 47 :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 9Ocm, h 12m, cu scorbură deschisă pe trunchi la baza
coletului din care se elimină nmegu produs de acarieni, lipsă cilindru central.

Łucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu
bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creare a condiţiilor necesare
plantărü de material dendrologic tânăr.

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

I i -4- iI



nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.MB. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bueureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi
ohligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului dc 20-28cm şi înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, astfel 1 ex. în pastila rărnasă liberă în urma defriării, în vederea completării
aliniamentului străzii George Vâlsan i 5 ex. în pastilele libere din aliniamentul
străzii George Vâlsan, în perioada optimă de plantare din prirnăvara anului 2020, cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La ťinalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Nornielor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare —] ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
iana POPA

* %‘

\ ľ'
Expert 14.' Crislina ENACHE

Red EC. / 4 ex. — 14.02.2020 prezentul aviz a fosL posat pc siLe-uI PMB
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f PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.
FER2020

CĂTRE
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari 81. O 8
Str. Dezrobirii nr. 40, sector 6

Având în vedere deplasările inspectorului Direcţiei de Mediu pe teren pe raza
sectorului 6, pentru constatarea veridicităţi solicităńlor înregistrate în cadrul
Direcţiei de Mediu, obligaţiile ce revin instituţiei dvs. în calitate de administrator
tegal ai spaţiilor verzi publice de pe raza sectorului 6 Municipiul Bucureti, cu
privire Ia aplicarea lucrăńlor de întreţinere/regenerare a materialul dendrologic
situat pe domeniul public al Municipiului Bucureti, precum i condiţiile
meteorologice din cursul lunii februarie 2020, vă comunicăm faptul că potrivit art.
6, alin. 4), lit. a) din Mexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, în astfel
de cazuri aveti oblipatia

• de a acţiona de urgenţă pentru scoaterea rădăcinilor i de a ridica
materialului lemnos rezultat în urma prăbuirii arbori1or/arbutiIor, în
vederea decongestionării zonei;

• de a înlătura arborii care au fost afectaţi de aceste fenomene
meteorologice nefavorabile prin dezrădăcinare parţială i prezintă înclinare a
trunchiurilor până Ia unghiuri care pun în pericol siguranţa cetăţenilor i a
autovehiculelor; Pentru aceti arbori se vor face fotografii relevante, în scop
justificativ aI efectuării acestui tip de operaţie, în cazul unor eventuale
reclamaţii. Menţionăm că fiecare fotografie, din dosar se va tampiIa ş va
purta semnătura reprezentantului administratorului domeniului public aI
terenului pe care se află vegetaţia ilustrată în fotografie;

• aplicării tăierilor de corecţie Ia arborii deterioraţi ca urmare a
frângerii ş prăbuirii de ramuriJarpante/arbori din vecinătate care au produs
dezechilibre în coronamentele acestora, asďel încât să fie înlăturat pericolul
producerii accidentelor umane sau a pagubelor materiaJ vor efectua în
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baza Anexelor nr. 1 i nr. 2 ale adresei nr. 11279/04.10.2019, nefiind necesară
solicitarea i emiterea uuui aviz de specialitate din partea Direcţiei de Mediu în
perioada de valabilitate a adresei sus menţionate (30.04.2020).

In conformitate eu prevederile Iegislative în vigoare, în compensarea arborilor
prăbuiţi aveţi obligaţia efectuării plantărilor în compensare, în raport de 1:1, în
prima perioadă optimă de plantare din primăvara anului 2020. Menţionăm că
materialul dendrologic tânăr trebuie să îndeplinească caracteristieile tehnice optime
(cireumferinţă trunchi/înălţime) precizate în literatura de speeialitate, astfel încât
aeest rnaterial să asigure un procent ridicat de prindere.

In ace1ai timp, în conformitate eu prevederile art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa în scris Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B.
asupra loeaţiilor în care aţi intervenit.

Jntrucât, la veriűcările efectuate pe teren în data de 12.02.2020, pe spaţiile
verzi aferente blocului 08 din str. Dezrobirii nr. 40, au fost identificaţi 3ex. arbori
eu coronamentele rupte i dezechilibrate ca unuiare a condiţiilor meteorologice din
cursul lunii februarie 2020, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, eu
modifkările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureti, avizăm

Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, dreapta acces scara 3:
- I ex. Acer saccharinum (arţar) O 25cm, h lOm, coronamentul &ânt, iar

sarpanta rămasă nu poate forma coronament nou, întrucât este crescută la un ungbi
de aproximativ 80°;

Lateral b/oc scara 1, către Umita cu trotuarui:
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O 10-lScm, h 8-9m, coronamentele rupte

i rămase atârnând pe trunchi, ramurile coronamentelor afectează circulaţia
pietonală din zonă.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr, de telefon
021/410.09.57, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defriării, pentru a
nu bloca căile de acces i se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, precum i de creare a
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Mexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor afectaţi de
condiţiile meteorologice, avizaţi pentru de&iare, conform art. 6, alin. 4), punct a)
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din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia plantării a 3
ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i
înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului O 8 din str. Dezrobińi nr. 40, respectând distanţa reglementară faţă
de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului
2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din RC.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din ace1ai act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afieze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
DeJŕiare — 3 ex.

DIRECTOR EĘCUTIV,
Simona- â7 PA
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.moernit
Expert isüna ENACHE

Red EC. / 4 ex. — 17.02.2020 prezentul aviz i fost postat pe sile-ul PMR
pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

lh. ŞEB. VflQ

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞIDEZVOLTÁRE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
D-na

(Splaiul Independenţei nr. 215, sector 6)

Referitor Ia adresa d-nei ‚ transmisă prin e-mail, înregistrată la
P.M.B cu nr. 1816015/22.01.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 845/23.01.2020, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore
situat în aliniamentul Splaiul Independenţei nr. 215, ale cărui sisteme radicutare au
fost afectate ca urmare a refacerii covorului asfaltic aI trotuarului i a schimbării
bordurilor, vă facem cunoscut că la veńficarea efectuată pe teren în data de
12.02.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i compietările ulterioare, potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor, refacerea i păstrarea alveolei stradalc
A/inianzent Splaiul Independenţei în stânga acces imobi/ nr. 215:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) O 3Ocm, h 16-18m, cu sistemul radicular de
suprafaţă o parte secţionat i o parte are încastrat în el vechea bordură

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defřiării, pentru a nu
bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, precum i de creare a condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

Nr. 1816015/845
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contrar apiicându-se sancţiuni conform ait 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Norrnelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriu]
Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri eu balot de părnânt, circumferinţa
trunehiului de 20-28cm i înălţime corespunzătoare cireumferinţei în funcţie de
speeie, astfel 1 ex. în pastila rămasă liberă în urma defriării în dreptul imobilului
nr 215 i 5 ex. în pastilele libere ale aliniarnentului în vecinătatea numărului 215,
stânga-dreapta, în vederea completării aliniamentului, se vor reface pastilele la
distanţa corespunzătoare conforma Nonnativului de amenajare a categoriei de drum
existentă, în situaţia în care acestea au fost distruse ia refacerea trotuarului, în
perioada optimă de plantare din primăvara — toamna anului 2020, cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul p]antaţiilor de aiiniament din Municipiul Bucureti.

La finalizarea ]ucrărilor de piantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor apiica sancţiuni conf, art 4 din acelai act normativ.

Defriarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016, iar nerespectarea iocaţiiior plantăriior în
compensare constituie contravenţie i se consideră nerespectarea prezentului aviz,
acesta devenind nul i se vor aplica sancţiuni conforme cu prevederile Anexei nr. 1 ia
H.C.G.M.B nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de la data emiterii.
DejHşare — I ex.

DIR. CUTIV,
Sin POPA

Expe ENACHE

2 O,FEB. ZdiU

Red E.C. / 3 ex. — 18.01.2020 prezentul aviz a fost postat pe sie-uI PMD
liIlp “www.pmb ro!u1ttlutJ uprimana'direclii;direelia niediwavize arhnri _iii_coiisą,ltare!avi,e_arhori_in_coiistíliarc php pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

2 h. fE8. 12.Đ

CĂTRE
ADMINISTRA TIÁ DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

În atenţia: Donrnutui DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre ştiinţă
- Asoeiaţia de proprietari BI. Z 30
Str. Râul Dorna nr. 8, Sector 6
- D-na

Stimate Domnule Director General,

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari BI. Z 30 reprezentată prin d-na
transmisă prin e-mail, înregistrată la P.M.B cu nr.

1816818/27.01.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 965/28.01.2020, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra matenalutw dendrologic situat
pe spaţiile verzi ş parcările aferente blocului Z 30 din str. RâuI Dorna nr. 8, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.02.2020, s-a inventariat

c următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Łegea nr. 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul locaHtăţilor, cu
modificările i completările ulteńoare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i,
avizăm:
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc dreapta acces în scară:

- 2 ex. Thuja sp. (tuia) O 7cm, h 6m, un exemplar este rupt de la inserţia
coronamentului ca urmare a condiţiilor meteorologice extreme din luna februarie
2020, iar al doi-lea ex. dezrădăcinat cu o înclinare de 40° spre spaţiul verde în pericol
de prăbuire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D=&ector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, eu acordul Asociaţiei de proprietarjtndu-se masa lenmoasă

_ĺĺťĘ picl?iN3

____
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rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces i se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene,
precum i de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia
plantării a ôex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de
20-28cm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în
zonele deflcitare în vegetaţie de pe raza sectorului 6, întrucât densitatea de arbori din
spaţiul verde aferent blocului nu permite dezvoltarea în condiţii optime a materialului
dendrologic tânăr plantat, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna
anului 2020.

In situaţia în care plantarea de arbori tineri se execută în pastilele goale aflate
în aliniamentele străzilor, în vederea completării acestora se va ţine cont de
respectarea prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti

La §nalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelai act normativ.

In ceea ce privete aplicarea lucrărilor de întreţinere/ regenerare/ formare/
echilibrare, asupra coronamentelor tuturor arborilor din spaţiul verde i parcările
aferente blocului Z 30 din str. Râul Doma nr. 8, vă comunicăm unTlătoarele:

1) luând în considerare calitatea dvs. de administrator al spaţülor verzi potrivit
actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureti i Consiliul
Local al Sectorului 1-6 ş obligaţiile ce vă revin privind: protecţia i conservarea
spaţűlor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei ş a calităţii spaţiilor
verzi; elaborarea ş aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea ş menţinerea
spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ş administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor.

2)cuprinsul adresei nr. 11279/04.10.2019 emisă de Primăria Municipiului
Bucureti - Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spaţiilor verzi
publice situate pe raza Municipiului Bucureti le este acordat dreptul de a efectua
lucrări de întreţinere, formare ş regenerare a arborilor ş arbutilor aflaţi pe spaţüle
verzi administrate, fără a fi necesară solicitarea prealabilă de emitere a avizului de
specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureti,
în perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu respectarea tuturor condiţiilor
stabilite în adresa nr. 11279/04.10.2019 ş în Anexele nr. l ş nr. 2 ale acesteia.

Bd. Regna Elisabeta nr 47. wd poştal 050C13, sectar 5, Bucureşü, Romănia



Astfei, administratorul legal al terenuíui este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti.

D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să
îl ateze, În eopie, la avizierul blocului Z 30 sau într-un Ioc vizibil, pentru
în$iinţarea tuturor loeatarilor.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B eu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, rnansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru
cu publicul, marţi Între orele 9-13.

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

Vă mulţumim pentru colaborare,

DIREC EXECUTIV,
Sim SP& u POPA

Ľ
tocrnzt

Ex%fStina ENACHE

2 F°Red E.C. i l cx. — ł 8.02.2020 prezcnlnl aviz a fosl postat po säc-uł PMB U
pe dala de

Bd. Regina Ebsabeta nr 47, d poştal 050013, sedor 5, BucurEşü, ROmáIa r i I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1818648/1056 2L L'JLU

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

VI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

în atenţia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre ştiinţă
Administraţia Pieţelor Sector 6
Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6

(Piaţa Giuleti — Calea Giuleti nr. 56, seetor 6)

Stimate Domnule Director General,

Ca urmare a adresei Administraţiei Pieţelor Sector 6, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucureti cu nr. 1818648/30.01.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr.
1056/31.01.2020, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii
aflaţi pe spaţiul verde aferent Pieţei Giu1eti din Calea GiuIeti nr. 56, care necesită
intervenţii de întreţinere/formare/regenerare, precum ş deiiiarea unor arbori în
declin biologic, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
12.02.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul locatităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde incintă Piaţa Giuleti, latura stônga acces către gardul de de/imitare
zonă verde:

- 1 ex. Fraxinus sp. (fřasin) O 2Ocm, h lOm, uscat 100% cu formă specifică
declinului biologic, fără prezenţa cre$erilor anuale
Pe zona de centru a pieţei:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h lOm, uscat 100% tară coronament, fără
scoarţă pe trunchi i scoarţa fisuratălumflată pe lungimea trunchiului, primul arbore
din aliniamentul de centru

- 1 ex. Fraxinus sp. (fřasin) O 2Scm, h 12m, usc 0% fără scoarţă pe trunchi
ş pe arpantele principale ale coronamentului, al oÄYi'* re din aliniamentul de
centru

r i — iIjn%



Pe partea stângă, în partea din faţă a pieţei, la limiŤa dintre cele două zone de

vânzare:
- 1 ex. Acer platanoides (arţar) O 35cm, h lOrn, uscat 100% cu scoarţă

exfoliată pe trunchi i arpante
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, evacuându-se masa lennoasă rezultată în urma defriării, pentru a nu

bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor provizorii din jur i a reţelelor aeriene, precum i de creare a condiţiilor

necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi

pentru de&iare, conform H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia

plantării a 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunehiului de

20-28cm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în

spaţiul verde aferent Pieţei Giu1eti, în perioada optimă de plantare din primăvara

anului 2020
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu]
Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui

P.M.B, în vederea veriflcării în teren a plantăriior în compensare, In caz contrar se
vor aptica sancţiuni conf. art, 4 din ace1ai act normativ.

Precizăm că administratowl legal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

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

Menţionăm că pentru exemplanl aparţinând speciei Utmus sp., situat în stânga
accesului în piaţă, în spatele automatului de apă potabilă/sifon, nu avizăm aplicarea
altor lucrări de intervenţii în coronament.

In ceea ce privete aplicarea lucrărilor de întreţinere/ regenerare/ formare/
ecbilibrare, asupra coronamentelor celorlalţi arbori din spaţiile verzi aferente Pieţei
Giuleti, vă comunicăm următoarele

1) luând în considerare calitatea instituţiei dvs. de administrator al spaţiilor
verzi potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureti
ş Consiliul Local al Sectorului 1-6 i obligaţiile ce vă revin privind: protecţia i
conservarea spaţiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei ş a
caHtăţii spaiilor verzi; elaborarea ş aplicarea unui complex de măsuri privind
aducerea i menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare ńincţiilor lor, potrivit
prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

I i .



2) cuprinsul adresei nr. I 1279/04.10.2019 emisă de Primăria Municipiului
Bucureti (PMB) - Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spaţiilor
verzi publice situate pe raza Municipiului Bucureti le este acordat dreptul de a
efectua lucrări de întreţinere, formare i regenerare a arborilor i arbutilor aflaţi pe
spaţiile verzi administrate, fără a fi necesară solicitarea prealabilă de emitere a
avizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureti, pentru perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu
respectarea tuturor condiţiilor stabilite în adresa nr. 11279/04.10.2019 i în
Anexele nr. 1 i nr. 2 ale acesteia.

Astfel, administratorii spaţiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza
intervenţiile asupra vegetaţiei în mod planiücat i organizat, în füncţie de necesităţile
identificate de acetia i de cetăţeni, asociaţii de propńetari, etc., astfel încât să se
asigure întreţinerea corespunzătoare a vegetaţiei cu menţinerea stării de viabilitate a
arborilor i arbuti1or prin realizarea unor intervenţii profesionale, cu echipamente i
instrumente de Iucru adecvate materialului dendrologic i tipului de intervenţie.

Pe toată perioada valabilităţii adresei cu caracter general nr. 11279/04.10.2019
aveţi responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea cetăţenilor,
asociaţiilor de proprietari, care au ca obiect solicitarea de intervenţii asupra
materialului dendrologic aflat pe spaţiile verzi domeniu public pe care le deţineţi în
administrare ş de a le soluţiona prin verificarea, evaluarea materialului dendrologic
i luarea unei decizii privind aplicarealneaplicarea lucrărilor de întreţinere, formare
sau regenerare în funcţie de caz (specie, stare biologică, amplasament, vârstă, data
realizării ultimei intervenţii, etc.).

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

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

DeJhşare — 4 ex. uscate ]OO%

Vă mulţumim pentru colaborare,

DĹ ÉČTOREXECUTIV,

2id ‘ a POPA

/ Exerttistina ENACHE

Red E.C, i 4 ex. — 19.02.290 prezenlul avu a fosl postat pe sue.uI PMB
htip://nvw.pmb.roíinsituiiiiprimariadirectiiśdirecIia_mediwaizc_arboń

- n _cons,iItare!aize arbori n consnliarc.pltp . pe daia dc ZQ..FEO. 1.210-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

z L. FŁ. 11.ü

CĂTRE
AĐMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Uheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
-DL
Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ seetor 6
- Asociaţia de proprietari BI. A 31
Str. Valea Oltului nr. 18, Sector 6

Referitor la adresa dvs. nr. 16295/27.01.2020, înregistrată la P.M.B eu nr.
1818497/30.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1057/31.01.2020, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea
avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în spaţiul verde
aferent blocului A 31 din str. Valea Oltului nr. 18, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 18.02.2020, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiňcările şi
completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verdefaţă bloc în dreptul accesuhu în scara F:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 3Ocm, h lOm, înclinat 10° peste aleea de acces
în scară, trunchiul este îmbrăcat în iederă, prezintă scorbură deschisă pe lungimea
trunchiului prin care se poate observa cilindrul central putred i lipsă parţială a
acestuia.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr, de telefon
021/410.09.57, cu acordui Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lenmoasă
rezultată în urma defřişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene,
precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Nr. 1818497/1057
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Pentru repararea prejudiciułui adus mediului conforrn H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Nonnelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defřişare, aveţi
obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm şi înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în spaţiuL verde aferent biocutui A 3 I, respectând distanţa reglementară faţă
de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara— toamna
anului 2020.

La ťinalizarea lucrărilor de plantare conĹ art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor apíica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

DL are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
aflşeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea

tuturor Iocatarilor.
Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 608t/28.07.2016
Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Def'işare — ] ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
SiwwĘzMariana POPAe

4intoeinit
Expqŕ%Şş Cristina ENACHE

Red EC, i 4 ex — 19 02.2020 preżcniul aviz a fost postat pe site-ul PMB
Intp:!Áv pmh pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1819919/1123/ 2ZFEB.1110

CĂTRE
ÁDMINISTRJI flA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiin
-D-na
B-dul nr. ‚ B1. ‚ ap. ‚ sector 6
- Asociaţia de proprietari B1. G 17- G 18
B-dul Constructorilor nr. 25, Sector 6

Referitor la adresa dvs. nr. 19450/29.01.2020, înregistrată la P.M.B cu nr.
18 19919/03.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1123/04.02.2020, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului
de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent scării
D a blocului G 17- G 18 din B-dul Constructorilor nr. 25, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 21.02.2020, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiitor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc în stônga accesului în scara D:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 7Ocm, h 6m, cu scorbură deschisă la inserţia
unei arpante principală, cilindrul central putred, cu ciupercă la baza coletului i
scorburi multiple pe trunchi, în pericol de prăbuire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr, de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma deliişärii, pentru a nu bloca căiţe de acces şi se vor Iua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
precum şi de creare a condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

1 i I



nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.

30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în compensarea arboritor avizaţi pentru defrişare, aveţi

obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa

trunchiului de 20-28cm şi înălţime corespunzătoarc circumferinţei în fnncţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului G 17- G 18, respectănd distanţa reglementară

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

toamna anului 2020.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea veriťicării în teren a plantărilor în cornpensare, In caz contrar se

vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.
D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl

aűşeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

Menţionăm că la data veriťzcării pe teren, arborele avizat spre defrişare era
marcat cu vopsea verde, motiv pentru care rugăm administratowl legal al terenului să
verifice în tabelele ce includ arborele în discuţie şi să procedeze la ştergerea lui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelaşi material

dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo,w-Mariunu POPA

crniI
ExpeĘrišźÎna ENACHE

1Ů2Ü

Red EC. /1 e'. — 23022020 prezenlul aviz a fost poslal pe site-uI PMB
hflpJn"npmb pc dta de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1 819845T1124/
HAR 13J

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBÁNĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. D 9
Aleea Târgu Neamţ nr. 1, Sector 6

Referitor la adresa dvs. nr. 10226/30.01.2020, înregistrată la P.M.B cu nr.
1819845/03.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1124/04.02.2020, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului
de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent
blocului D 9 din Aleea Târgu Neamţ nr. 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 21.02.2020, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiui verdefaţă bloc stônga acces scara 3:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) O 7Ocm, h 1 8m - eliminarea ramurilor
uscate şi reducerea cu % din înălţimea coronamentului (până la nivelul superior al
etajului 4) pentru a evita fřângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr, de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de
proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

eii'w

Bd. Regna Elisabeta nr 47, ccd poştal 050013, sedor 5, Bucureşb. Romăna

TeI: 021305.5500
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Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa

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

privind : respectarea avizului, respectarea tefmologiei de execuţie a tăierilor, în caz

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

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI

aťişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

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

DIRflTOXECUTIV,
Siiţjóia-Műyiana POPA

Z L ţ

/

cjsJoenzit
ExpĄ,Ľństina ENA CHE

27 FEB 1]2D
Red EC. / 4 ex, — 2402.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

pe data de

Bd. ReginaEtsabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, BucureşU, Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ÜIKAk2J1Ü

CĂTRE
ADMINISTRA flA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

În atenţia: Donmului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. M 15

— Str. Veteranilor nr. 6, Sector 6

Sthnate Domn ule Director GeneraL

Referitor Ia adresa A.D.P. sector 6 nr. 9627/29.01.2020, înregistrată Ia P.M.B
cu nr. 18 19867/03.02.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 1127/04.02.2020, prin care
redirecţionează adresa Asociaţiei de proprietari Bl. M 15 reprezentată prin d-nii
Bodea Cristian ş Grancea Nicolae, privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra unui arbore uscat situat pe spaţiul verde aferent blocului M 15 din
str. Veteranilor nr. 6, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 11.02.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare cu scoaterea rädăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc dreapta acces in scara 4:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 25cm, h 4m, care prezintä axul central
(coronamentul) rupt ca urmare a condiţiilor meterorologice extreme din luna
februarie 2020, sarpanta rămasă dezechilibrează puternic arborele, fiind în pericol de
dezrădăcinare i prăbuire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, ni acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lenmoasă
rezultată în urma defńsării, pentru a nu bloea căile de acces i se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene,
precum si de creare a condiţiilor necesare plantării 4ea;rial dendrologic tânăr.

Bd. Re*na Elisabe nr 47, cod iaI O5l3, sedar5, Bureşb. Rân --

Te10213055S.OO
http/A'nv.pmb.ro
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Pentru refacerea fondului vegetal conform H.C.G.M.R. nr. 304/2009 privind

aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia

plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de

20-2Scm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în

zonele deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 6, întrucât densitatea de arbori din

spaţiul verde aferent blocului nu permite dezvoltarea în condiţii optime a materialului

dendrologic tânăr plantat, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna

anului 2020.
In situaţia în care plantarea de arbori tineri se execută în pastilele goale aflate

în aliniamentele străzilor, în vederea completării acestora se va ţine cont de
respectarea prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304ĺ2009 privind aprobarea Nornielor de protecţie a spaţiiłor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelai act normativ.

Menţionăm că arborele uscat Ia care fac referire reprezentanţii Asociaţiei de
proprietari nu a putut fă identiflcat.

In ceea ce privete aplicarea lucrărilor de întreţinere/regenerare/formare/
echilibrare, asupra coronarnentelor tuturor arborilor din spaţiul verde i parcările
aferente blocului M 15 din str. Veteranilor nr. 6, vă comunicăm următoarele

1)luând în considerare calitatea dvs. de administrator al spaţiilor verzi potrivit
actelor normative ernise de Consiliul General al Municipiului Bucureti i Consiliul
Local al Sectorului 1-6 i obligaţiile ce vă revin privind: protecţia i conservarea
spaţiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei ş a calităţii spaţiitor
verzi; elaborarea i aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea i menţinerea
spaţiilor verzi în starea corespunzătoare ňrncţiilor lor, potrivit prevederilor ait. 7 din
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor.

2)cuprinsul adresei rw. 11279/04.10.2019 emisă de Primăria Municipiutui
Bucureti - Direcţia de Mediu, prin care administratońlor legali ai spaţiilor verzi
publice situate pe raza Municipiului Bucureti Ie este acordat dreptul de a efectua
lucrări de întreţinere, formare ş regenerare a arborilor ş arbutilor aflaţi pe spaţiile
verzi administrate, fără a fi necesară solicitarea prealabilă de emitere a avizului de
specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureti,
în perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu respectarea tuturor condiţiilor

stabilite în adresa nr. 11279/04.10.2019 $ în Anexele nr. 1 i nr. 2 ale acesteia.

Bd. Regina asabeia nr 4T cvd poşaJ 050013, seor 5, Bucureş. Rcrnâna /
Te10213o5.5500 *
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Astfel, administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afieze, în copie, la avizierul blocului M 15 sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea
tuturor locatarilor.

Pentru relaţii suplimentare vă rugărn să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru
cu publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.r Defrişare — ]

Vă mulţumim pentru colaborare,

DIRECTQEXĘÇUTIV,
SirnonW-ariangiÔPA

ţ; %tt)

Á3tocnzit
Expeŕý Ctislina ENA CHE

Red E.C. / 4 ex. — 26.02.2020 prezentut aviz a fost postat pe sitc-uł PMB
http :J.svww.pITsb.ro ‚nstitstt' ‘pninanadirecti direct ia_rnediwaize_arIion_iu_corssstIIareĺaize_asbori_in_consuItare .pltp . pe data de Ćt..
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Medíu

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞI DEZVOL TARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
-D-na
- Asociaţia de proprietari BI, P 27
Intrarea Pitulicii nr. 5, Sector 6

Referitor la adresa dvs. nr. 18720/03.02.2020, înregistrată ła P.M.B cu nr.
1820748/05.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1244/05.02.2020, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei ‚ transmisă prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în
spaţiul verde aferent scării 2 a blocului P 27 din Aleea Pitulicii nr. 5, vă facem
cunoscut că Ia verifkarea efectuată pe teren în data de 21.02.2020, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm;
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu/ verde faţă b/oc în dreapta scara B, spatele prirnelor /ocuri de parcare dinspre
scara:

- 1 ex. Salix sp. bitulpinal (salcie) O SOcm, h 3-6m, unul dintre tmnchiuri este
lipsit de coronament, iar al doi-lea trunchi prezintă galerii de ciocănitoare i multiple
ciuperci saprofite, ceea ce indică declinul biologic al arborelui, fiind în pericol de
prăbuire.

Lucrădle avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma de&işării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

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

Nr. 1820748/1244 Ü2 MA iJ;o

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BL.ureşb. Rcaânb
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privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicăndu-se sancţiuni conforrn art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi
obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm şi înălţime corespunzătoare cireumferinţei în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului P 27, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna
anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, aveţi obtigaçia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. Jn caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

D-na /Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îl afişeze, în copie, Ia avizierul blocului P 27 sau într-un loc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

De&işarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.20 16

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

DIRECTOtIflCUTIV,
Sinwn a-MariajJs.POPA

tocndt
Exp%Ę Cristiiza ENA CHE

v

27, FE 232Ů

Ređ EC. / 4 ex. — 26.02.2020 prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
ht1p:/Ánnv.prnb.roiinstitui Jprimariaidircctii/directia mediidaviic_arbori ín constiluise/avize rbori in cnnsuhare.php pe daIa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

03. MAR ZStJ

CĂTRE
ADMINISTRA flA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. C 15
B-dul 1 Mai nr. 39, Sector 6

o
Referitor la adresa dvs. nr. 18522/03.02.2020, înregistrată la P.M.B cu nr.

1820737/05.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1245/06.02.2020, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari BJ. C 15, privind
erniterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în
spaţiul verde aferent blocului c is din B-dul 1 Mai nr. 39, vă facern cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 21.02.2020, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare eu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, in dreapta acces scară către colţul blocului dinspre B-dul ]
Mai:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 2Ocm, h lOm, uscat 100% cu semne specifice speciei
care susţin declinul biologic, confirmându-se fotografiile realizate de reprezentanţii
instituţiei A.D.P. sector 6, ataate la cerere.

Łucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lennoasă
rezultată în urma de&işării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
precurn şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Nr. 1820737/ 1245
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nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi
obligaţia plantării aItHi arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm şi înălţime corespHnzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului C 15, respectând distanţa reglementară faţă
de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna
anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea veriťicării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afişeze, în copie, la avizierul blocului C l 5 sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — J ex. uscat ] 00 %

DIRECTOR EXECUTIV,
Sinw,w-Mariana POPA

(‚vŞ; :ţŞ
gď.

ExPertjCr&ina ENACHE

27. FEB. 22

Red EC. /4 ex. — 24.02.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe dala de

Dd. Regina Bisabeta nr. 47. cvd poştal 050013, sector 5, Oucureşt. Romána
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OZ MARZi1a

CĂTRE
ADMINISTK4 flA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari 81. M 20
Str. Roia Montană nr. 3, Sector 6
-DL
Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector 6

o
Referitor ta adresa d-Iui ‚ transmisă prin e-mail. înregistrată ta P.M.B

cu nr. 1822094107.02.2020 i ta Direcţia de Mediu cu nr. 1315/10.02.2020, prin care soticită
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor afectaţi de condiţiile
meteorologice din luna februarie 2020 situaţi în spaţiul verde aferent blocului M 20 din str.
Roia Montană nr. 3. vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
21.02.2020, s-a inventariat următowl materiat dendrotogic pentru care în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind regtementarea i administrarea spaţiitor verzi din intravitanul
localităţilor, cu modificările i completările ułterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureti, avizăm
Toaletare
Spaţiul verde faţă bloc:

Apiicarea Iucrăriior de echilibrare a coronamentelor afectaţi de condiţiile
meteorologice din luna februarie 2020 i reducerea cu maximum 1,5m din tungimea
ramurilor care afectează faţada blocului i a celor pendule spre trotuar, parcare i carosabil,
precum i reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul de minimum lOm, în vederea
eliminării riscului de &ângere i prăbuire a ramurilor la alte condiţii meteo nefavorabile. cu
eliminarea ramurilor uscaie, fără a se elimina rarnurile tinere de Ja baza acestora
(primnl etaj de arpante)

- 1 ex. Catalpa sp. (catatpa) O 4Oem, h 8m — se va elimina arpanta frântă i rămasă
atârnată în cabturile electrice stradale

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O lScm, h 8m, înclinat 30° se sprijină pe
cablurile electrice stradale

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 1 5cm, h 6m, înclinat 1 5° către caI1űrile de'é3nent stradal
A/iniarnen! srada Roşia Montană în stônga scării] :

- 1 ex. Acer platanoides (arţar) O 6Ocm, h 14m DE DU

Aliniameni strada Dreptăţżż în colţul blocului:
- 1 ex. Acer saccharinum (artar) O óOcm, h 12m

Nr. 1822094/ 1315/

Bd. Regina Bisabeta nr 47, cad pcştal 050013, sedor 5, Bucure$. România
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Lateral bloc scara A:
Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului

a celor pendule spre carosabil, trotuar, în vederea echihbrării coronamentelor afectate de
condiţiile meteorologice i a eliminării riscului de frângere i prăbuire a ramurilor la alte
condiţii meteo nefavorabiĺe, cu eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile
tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)

- 3 ex. Acer negundo ş platanoides uni ş bitulpinali (arţar) O 25-30cm, h 10-12m
- 2 ex. Morus sp. (dud) O 1O-l5cm. h lOm
- l ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 2Ocm, h 6-8m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O ĺ5cm. li 8m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O lScm, h 10m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O ĺ0-lScm, h 10-12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 16m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu maximum 1-2m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului

a celor pendule spre parcare, în vederea echilibrării coronamentelor i a eliminării riscului
de frângere i prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de
eliminare a ramurilor uscate. fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza
coronamentelor (primul etaj de arpante)

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h lOm
- 5 ex. Ulmus sp. (ulm) O 8-2Ocm. h 7-IOm
- I ex. Acer negundo (arţar) O l5cm. h 8m
- l ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 8cm, h 7-8m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm. h lOm

Lateral bloc scara 5:
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) O 45cm, h 18m - eliminarea ramurilor uscate ş

reducerea cu % din înălţimea coronarnentului (până la nivelul superior al etajului 4) pentru a
evita frângerea acestora la condiţii rneteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată i
esenţa slabă a lemnului speciei.
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde lateral bloc scara A

- 2 ex. trunchiuri Prunus cerasifera (corcodus) O 15-2Ocm. h 0,40-L80m,
coronamentele rupte ca urmare a condiţülor din luna februarie 2020

- l ex. Fraxinus sp. (frasin) O lOcm, h 7m, 100% uscat fără scoarţă pe arpante
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6. nr, de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari. evacuându-se masa lemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene, astfel

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

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

Bd. Regina Ełisabe?a nr. 47, cod poştal 050013. sedor 5. Bucureş, Románia

FeL 0213055500 Iłhhp:/1.pmbm UKAS



Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor. supravegherea execuţiei lucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea NonTlelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, în compensarea arborilor avizaţi pentru detiare, aveţi obligaţia plantării a
7ex. arbori tineri cu balot de părnânt, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în zonele deťtcitare în vegetaţie de
pe raza sectorului 6, întrucât densitatea arborilor din spaţiul verde aferent blocului nu
permite dezvoltarea în condiţii optime a arborilor tineri, în perioada optimă de plantare din
prirnăvara — toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriűcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din acelasi act nonnativ.

In situaţia în care plantarea de arbori tineri se execută în pastilele goale aflate În
aliniamentele străzilor, în vederea completării acestora se va ţine cont de respectarea
prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucure$i

D1. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl atieze, în
copie, la avizierul blocului M 20 sau într-un loc vizibil, pentru în$ünţarea tuturor
locatarilor.

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

Pentru relaţii suplimentare vă
021 .305.5500/41 55, Direcţia de Mediu
Elisabeta nr. 47, ma.nsardă, aripa Anghel
publicul, marti între orele 9-13.

Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toalernre — 27 ex.
Deişare — 3 er din care 1 ex. uscat ]OO%

DIREÇWR EXÉCJ(TIV,
SimonuJ-Mafîâ7ňJJkřťA

U' ‚çt ‘

EXP&7IiflU ENA CHE

2;

o

rugărn să vă adresaţi la
din cadrul P.M.B cu sediul
Saligny, sectorul 5, numai în

nr. de telefon
în B-dul Regina
ziua de lucru cu

Red E.C. /4 ex. — 26 022020 ptozeitnI a'iz a fost poslal pc site-nI PMB
php pc dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1831907/2177

CĂTRE
COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA B UCUREŞTI S.A.

Divizia Retea Primară
Str. Cavaűi Vechi nr. 15, sector 3

ofjîce®cmteb. ro

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari BI. A
B-dul G-ral Vasile Milea nr. 9, Sector 6
- Administratia Domeniului Public $ Dezvoltare Urbană sector 6
Intrarea Łt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Seetorul 6

Ca urmare a solicitării dumneavoastră nr. 17904/2020, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucureti eu nr. 1831907/03.03.2020 i la Direeţia de Mediu cu nr.
2177/04.03.2020, prin care solieitaţi emiterea avizului de speeialitate pentru
intervenţia asupra a doi arbori situaţi pe spaţiul verde din lateralul blocului A din b
dul G-ral Vasile Milea nr. 9, sector 6, lateralul dinspre bulevard Vasile Milea, întrucât
împiedică remedierea avariei survenite pe traseul conductei reţelei termice primare,
eonform Avizului de Intervenţie în Domeniul Public nr. 8202/26.02.2020, precum i a
fotografiilor transmise, în eonformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul loealităţilor, cu modificările i
completările ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bueureti, avizăm:
Spaţiu verde lateral bloc A, lalura dinspre B-dul G-ral Vasfle MUea:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 2Ocm, h lOm, aflaţi pe traseul
galeriei conductei avariate" — prin amplasament împiedică remedierea în regim de
urgenţă a avariei.

Lucrarea de defřiare avizată se va executa în regim de urgenţă, prin grija dvs.
în prezenţa unui reprezentant al A.D.P. sector 6, în scopul remedierii avariei din
galeria canalului de termoficare, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor
din jur, a reţelelor aeriene, cu preluarea materialului lenmos rezultat de către
administratorul legal al terenului.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin de&iarea arborilor sus
menţionaţi, este necesar să prezentaţi în termen de 5 zile Iucrătoare, de Ia data
transmiterii avizului, un „Protocol deplantare" a două ex. arbori tineri cu balot de

B-dul Regina Elisabeta nr 47, d pcşţaIOSOOl3, sedar5, Buatreşb, Románia
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pământ cu circumferinţa minim 20-28 cm i înălţimea corespunzătoare circumferinţei

în ńrncţie de specie. Protocolul se va încheia cu A.D.P. sector 6 - pentru urrnătoarea
perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2020.

In Protocolul de plantare trebuie speciflcat arnplasamentul (locatia de plantare,
care va fi pe spatiul verde aferent blocului A), perioada de executie, specia propusă ce
urmează a fi plantată, precum si conditiile de întretinere a materialului
dendro1oic/arboreIui, cf. prevederilor Art. 9 alin. 3 din Mexa l la HCGMB
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiüor verzi de pe teritoriul Munieipiului
Bucureşti. Menţionăm faptul că dacă „ Protoeolul de plantare" nu respectă condiţiile
de întocmire prevăzute prin H.C.G.M.B. nr. 304/2009 (Art. 9 alin. 3), va fi considerat
nul.

Neprezentarea „ProtocolnÍui de planđare" în ternzenul slabiüt se consideră
DEFRIŞARE FARA A VIZ si se sancţioneuză conforrn Iegii.

La finalizarea lucrărilor de plantare, conform Art. 9 alin. 5 din Anexa l la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantării în compensare, în caz contrar se vor
aptica sancţiuni conform Art, 4 din acelai act normativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona de
execuţie a lucrărilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. rw. 304/2009.

Totodată vă facem cunoscut că la executarea lucrărilor de remediere a avariei
survenite în spaţiul verde al blocului A de la adresa sus menţionată, aveţi obligaţia
protejării materialului dendrologic din imediata vecinătate (sisteme radiculare,
trunchiuri ale arborilor ş coronamentele acestora la manevrarea utilajelor).

Defriure — 2 ex. situatepe traseul conductei avariate

DIRECTOR EXECUTIV
Sirno iunu POPA

‘g rRECP )
Y C mn1crnit

Experi$Cnstwa ENACHE

Red: C.E. 4 ex. - 05 0325)20 - prezentul avIz a fost pestai pe sdc-uI PMB - .
http:-nnvpmbroinsiituiiţ pnmanadiredii direvi,a rtd'u avizcarborĹin_cons.IIiareaize irbodnconsultare php - pe daia dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
D-na

Str. nr ‚ BI. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector 6

Spre ştiinţă
Administratia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

(str. Constantin Moise nr. 19, sector 6)

Referitor la adresa A.D.P. sector 6 nr. 17712/29.01.2020, înregistrată Ia
P.M.B. cu nr 1818742/30.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1059/31.01.2020,
prin care transmite spre soluţionare adresa dvs. privind emiterea avizului de
specialitate pentru toaletarea unui arbore care afectează cablurile de înaltă tensiune
i gardul, situat în curtea imobilului nr, 19 din str. Moise Constantin, sector 6,
proprietatea dvs, în conformitate cu prevederile din Certificatul de Motenitor nr.

vă facem cunoscut că la veriűcarea efectuată pe teren în data de
04.03.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle ş completările ulterioare i
potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilorP verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr. 19, stânga acces Iimita de proprietate către nr 21

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12-l4in - reducerea cu maximum 2,5-3m din
Iungimea ramurilor care afectează faţada imobilului situat în partea dreaptă acces
curte imobil nr. 19, a lungimii ramurilor pendule spre acoperiuI imobilelor de la nr.
19 i 21 i curţile aferente acestora, cu degajarea zonelor cablurilor electrice,
precum i reducerea înălţimii coronamentului până Ia nivelul de minimum 8-1 Om, în
vederea elimiriării riscului de frängere i prăbuire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de la
baza acestui (primul etaj de arpante).

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa
1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor

Nr. 1818742/1059 fó Ů'ţŤĄ'& P&uJ
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verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (toanmă-primăvară) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic al acestora

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

perioadă a anului) prin grija proprietarului Iegal al terenului pe care se află arborele,

cu personal calificatlspeciaiizat în aplicarea acestor lucrări, evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces. luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor în zona opera{iunilor, 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. ł la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiitor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureti.
Menţionărn că la verificarea pe teren, proprietara imobiluiui de Ia numărul 19

d-na ‚ a exprimat dorinţa de susţinere în vederea aplicării

lucrărilor de întreţinere pe următoarele considerente : probleme grave de sănătate.

pensionară cu venituri minime ce nu are posibilitatea suportării contravalorii

lucrărilor avizate, motiv pentru care, vă rugăm să analizaţi situaţia i să acţionaţi

conform competenţelor, în susţinerea acestui caz social.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru

cu publicul, rnarţi între oreie 9-13.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.

Toa/etare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sinwna-$btpa POPA

intocnziž
Expçrng.Ľrisüna ENACHE
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PRIMĂRIKMUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1822511/ 1360; 1782617/1l698j/Y'Yń'tE ZO2Q

CĂTRE
s.c TRANSPORTURIAUTO GIULESTIS.A. - Autobaza 2 Giu1eti

Calea Giulesti nr. 177, Sectorul 6

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. 27
B-dul Constructorilor nr. 27, Sector 6

Referitor la adresa dvs. nr. 063/05.02.2020, îm'egistrată la P.M.B cu nr.
1822511/10.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1360/11.02.2020, prin care vă
exprimaţi acordul i totodată solicitaţi erniterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra arborilor situaţi în curte instituţiei Autobaza 2 Giu1eti din Calea Giu1eti nr.
177, care afectează parcarea aferentă blocului 27 din B-dul Constmctorilor nr. 27 aa
cum reiese din adresa Asociaţiei de proprietari înregistrată la P.M.B cu nr.
1782617/15.10.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 11698/16.10.2019, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 03.03.2020, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările utterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm
Toaletare:
Curte instituţie Autobaza 2 Giuleşti, latura din spate către blocuriře din B-dul
Constn,ctorilor nr. 25-27:

Reducerea cu maximum 1,5-2m din lungimea ramurilor pendule spre garajele,
parcarea şi carosabilul din lateral stânga bloc 27, precum şi reducerea înâlţimii
coronamentelor cu maximum 2,5m, în vederea eliminârü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante);

- 4 ex. Âcernegundo (arţar) O lScm, h 8-9m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 1 Ocm, h 5-6m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 2Ocrn, h 1 Om (prezenta o arpantă ruptă i prăbuită

pe garaje, ea urmare a condiţiilor meteorologice din luna ferbuiarie 2020)
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O lScm, h lOm

Bd. Rogina Elisabela nr. 47, cad poşłal 050013, sector 5, Bucureşb. Románia
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- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h lOm
- 3 ex. Ailanthus altissima bi i tripulpinale (fals oţetar) O 8-ł5cm, h lOm
- 6 ex. Populus canadensis (plop) O 30-4Ocm, h 16-18m - eliminarea ramurilor

uscate şi reducerea cu % din înălţimea coronamentelor (până la nivelul superior al

etajului 4) pentru a evita frângerea acestora ia condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Mexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborii, cu personal

całificat/specializat în astfel de lucrări, evacuându-se rnasa lemnoasă pentru a nu

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

construcţülor din jur.
Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

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

privind respectarea avizului, respectarea te1uologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon
02l.305.5î00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta w. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru
cu publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — J 7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sinio'uz-Mariana POPÄ

* Iŕ ‚

Expefljýjg.Ănsüna ENACHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞI DEZVOL TARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari
os. Cotroeeni nr. 27, Sector 6
- D-na
Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector 6

(Şos. Cotroceni nr. 27, sector 6)

Referitor la adresa dvs. nr. 11521/04.02.2020, înregistrată la P.M.B cu nr.
1822586/11.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1406/12.02.2020, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului
de specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în aliniamentul Şos.
Cotroceni în dreptul imobilului nr. 27, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată
pe teren în data de 03.03.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare
şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Aliniament Şos, Cotroceni în stânga acces în imobihd 27

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25em, h lOm, dezechilibrat, uscat 100% cu formă
specifică speciei în declin biologic, confirmându-se fotografiile ataate la solicitare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr, de telefon
021/410.09.57, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defřişării, pentru a nu
bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creare a condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Nr. 1822986/1406/ ĺ7ífŤJĽđJ1
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

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

privind respectarea avizului, respectarea tebno1ogiei de execuţie a tăierilor, în caz

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

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru

de&işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării

altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm şi
înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în pastila rămasă
liberă în urma defrisării, în vederea completării aliniamentului Sos. Cotroceni, în

perioada optimă de plantare din prirnăvara anutui 2020, cu respectarea prevederilor

H.C.G.M.B. nr. 114/201 I privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din

cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea NonTlelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, aveţi obtigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm eă la data verifieării pe teren, arborele avizat spre defrişare era
marcat cu vopsea roşie, rnotiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să
verifice în tabelele ce includ arborele în discuţie şi să procedeze la ştergerea lui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelaşi material
dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare —] ex. uscat ]OO%

DIRE,ÇW4.ĘXECUTI V,
SinWnJ-MŮPÍ4,za POPA

-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

CĂTRE
INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCUREŞTI

prin dl.
Splaiul Independenţei nr. 296, sector 6

Spre ştiinţă
Administratia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană scctor 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Ca urmare a adresei A.D.P. sector 6 nr. 21208/13.02.2020, înregistrată la
Primăria Municipiului Bucureti cu nr. 1825443/17.02.2020 i la Direcţia de Mediu
cu nr. 1596/18.02.2020, prin care transmite spre soluţionare adresa d-lui

reprezentant al Institutului de Biologie Bucureti, privind starea
arbori1or/arbutilor aflaţi pe spaţiile verzi aferente institutului din Splaiul
Independenţei nr. 296, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data
de 04.03.2020, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările ş completările ulterioare i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure$i, avizăm
Toaletarc:

Lucrările se vor aplica arborilor situaţi în spaţiile verzi din jurul clădirilor
institutului, a imobilelor din vecinătate aparţinând speciilor: Abies alba (brad); Acer
negundo ş platanoides (arţar); Aesculus hippocastanum (castm); Ailanthus altissima
(fals oţetar); Fraxinus sp. (hasin); Gleditsia triacanthos (glădiţă); Juglans nigra (nuc);
Tilia sp. (tei); Paulownia tomentosa (copacul prinţesei); Prunus sp.(pomi fructiferi);
Populus canadensis (plop); Quercus rubra (stejar); Sophora japonica (soforalsalcâm
japonez)
a) Arbori fOO I pomi fructiferi aparţinând tuturor speciilor

- vor fi eliminate arpante1e ş ramurile uscate, kânte sau fisurate din
coronamente;

- vor fi eliminate cioturile de arpante sau ramuri rezultate în urma ruperii
acestora sau a aplicării unor tăieri inadecvate realizate anterior;

- vor fi eliminaţi lujerii lacomi de pe trunchiul arborilor (inclusiv cei situaţi la
baza trunchiului) i de pe arpantele acestora;

- vor fi îndepărtaţi drajonii generaţi de rădăcinile arborilor;
- vor fi îndepărtate ramurile cu cretere cvasi-ve ă,a oximativ paralelă cu

axul de cretere i care, prin frecare, generează răniri ‘ 4%r r?' i viabile pe care

Nr. 1825443/1596 /5lţŢďLĹaIlČ'
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le ating (fae excepţie exemplarele eu cretere fastigiată specifică precum Populus
nigra ‘Italica', Quercus robur ‘Fastigiata', etc.);

- vor § îndepărtate arpante1e eu diametre mai reduse care dublează (pe aceeai
direcţie) sarpantele ce alcătuiesc structura de bază a coroanei, eu 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 maxirn 1,50 metri de la acestea, în aeest caz tăierile nu vor viza arpante1e
arbori lor;
h) Arbori răsinosi:

- vor fi eliminate ramurile uscate, frânte sau §surate;
- vor fi eliminate cioturile de rarnuri 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 în contact cu fluxurile de circulaţie pietonală, se

vor aplica tăieri ale ramurilor de la baza coroanei care au ca scop ridicarea
coronamentului Ia 2,50 metri înălţime;

- în cazul arboritor care intră în contact cu §uxurite de circulaţie auto de
urgenţă (ambulante) ridicarea coronamentului se va face până la nivelul de 3,50 metri
înălţime;

Lucrarea de întreţinere se execută în perioada de repaus vegetativ, după
trecerea gerurilor mari - sfâritul iemii, înainte de pomirea în vegetaţie, numai pe
Iemn tânăr.
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Clădirea de Birouri i Laboratoare:
Spaţiul verde faţă stânga acces clădire:

- 2 ex. Populus canadensis (plop) O 80-llOcm, li 14m, ambele exemplare
prezintă scorburi la baza coletului i lipsa scoarţei pe trunchi;
Colţul stânga spate ciădire:

- 1 ex. Pau]ownia tomentosa (copacul prinţesei)O 9Ocm, h 14m, cu scorbură la
baza coletului i pe twnchi;
Stônga acces sere:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h lOm, 100% uscat cu Iipsă scoarţă pe trunchi
i Mră coronament;
Limita proprietăţii institutului către imobilul nr. 44 situat pe str. Piewele Doamnei

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 7Ocm, h IOm, cu scorbură pe trunchi la inserţia
arpantelor, trunchiul fisurat în pericol de desprindere a coronamentului prin
despicarea trunchiului

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe
care se află arborii, cu personal calificat/specializat, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, tuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur, astfel
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arboriĺor (toanwă
primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- de&iarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiiior pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrärilor,
privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr 304/2009 privind aprobarea Nonrjelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i, în compensarea arborilor avizaţi pentru de&iare, aveţi
obligaţia plantării a 25ex. arbori tineri cu balot de pământ, eircumferinţa
truuchiului de 20-2Scm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent institutului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2021,
respectând Angajamentul de plantare nr 1 596/A din 10.03.2020.

La §nalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea veriňcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelai act normativ.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon
021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru
cu publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 300 ex.
DęHşare — 5 ex, din care J ex. uscat 100%

DIRĘ%$5ŘiNICUTIV,
POPA

— _7
ntocmit

Ex g. Cristina ENACHE

Ređ EC. / 4 ex. — 10.032020 prezentul aviz a fosţ postal pe silc-uI PMH
/ ‘ ‚i 2 ‘2pe dnla O

Bd. Regína Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, s€dor 5, Bucureś, Romănia
TeI. 021.305.55.00
hIlpi/w'.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U1. AF1tîŐt)

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, Sectorul 6

În atenţia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari BI. 15

O
Aleea Moinesti nr. 1, sector 6
-DI. —

nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ seetor
ŕŕj
tş OIRECŢIA

DE MEDIU J

Stimate Domnule Director General,

Referitor la adresa d-lui ‚ transmisă prin e-mail, înregistrată la
P.M.B cu nr. 1823643/12.02.2020 i la Direcţia de Mediu eu nr. 1464/13.02.2020, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului l 5 din Aleea Moineşti nr. 1, care necesită aplicarea
lucrăńlor de întreţinere/formare/regenerare, precum ş defřiarea unui arbore în declin
biologic vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.03.2020,

O s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea ş administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările ş completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureti, avizăm:
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, dreapta acces scara 1:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O 1 Ocm, h 5m, uscat 1 00% cu scoarţa
umflată pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lenmoasă
rezultată în urma de&iării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene,
precum i de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Iż>'% i iI

Nr. 1823643/1464
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru

defriare, conform H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi ob)îgaţia plantării altui

arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scrn i

înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde

aferent blocului 15 respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi,

În perioada optimă de plantare din primăvara-toamna anutui 2020.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea veriflcărü în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor
aplica sancţiuni conf, art 4 din acelai act norrnativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr, l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Menţionăm că la data veriftcării pe teren, arborele avizat spre defriare era
marcat cu vopsea roie, motiv pentru care rugăm administratowl tegal al terenului să
veriflce în tabetele ce includ arborele în discuţie ş să procedeze la tergerea lui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelai material
dendrologic.

In ceea ce privete aplicarea lucrărilor de întreţinere/regenerare/formare/
echilibrare, asupra coronamentelor arborilor din spaţiile verzi aferente blocului 15 din
Ateea Moineti nr. 1, vă comunicăm următoarele

1) Iuând în considerare calitatea dvs. de administrator al spaţiilor verzi potrivit
actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureti ş Consiliul
Local al Sectorului 1-6 i obligaţiile ce vă revin privind: protecţia i conservarea
spaţülor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei i a calităţü spaţiilor
verzi; elaborarea i aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea ş menţinerea
spaţiilor verzi în starea corespunzătoare ňmcţiilor lor, potrivit prevederilor art7 din

Legea nr.24/2007 privind reglemcntarea i administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor.

2) ţinând cont de cuprinsut adresei nr. 11279/04.10.2019 emisă de Primăria
Municipiului Bucureti - Direcţia de Mediu, prin care administratońlor legali ai
spaţiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucureti le este acordat dreptul de
a efectua lucrări de întreţinere, formare i regenerare a arborilor ş arbuti1or aflaţi pe
spaţiile verzi administrate, fără a fi necesară solicitarea prealabilă de emitere a avizului
de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului
Bucureti. Adresa cu caracter generat sus menţionată este valabilă pentru perioada

do.



04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu respectarea tuturor condiţiilor stabilite în
Auexele nr. 1 i nr. 2 ale acesteia.

Astfel, administratorii spaţiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza
intervenţiile asupra vegetaţiei în mod planifieat i organizat, astfel încât să se asigure
întreţinerea corespunzătoare a vegetaţiei cu menţinerea stării de viabilitate a arborilor
i arbutiIor prin realizarea unor intervenţii profesionate, eu echipamente i
instrumente de lucru adeevate materiaiului dendrotogic i tipului de intervenţie.

Pentni problemele generate de vegetaţie care nu se pot soluţiona prin aplicarea
lucrărilor de intervenţie menţionate, rugăm Asociaţia de proprietari să revină cu
precizări punctuale (locaiizare exactă, dimensiuni, problematică) în vederea emiterii de
către Direcţia de Mediu a avizului de specialitate, conform situaţiei constate în teren.

Jn perioada 04.10.2019-30.04.2020, Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureti nu va mai emite avize de toaletare pe Iocaţii punctuale pentru
materialul dendrologic din spaţiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului
Bucureti, având în vedere faptul eă adresa eu caracter general nr. 11279/ 04.10.2019
acoperă toate necesităţile administratorilor spaţiilor verzi publice din Bucureti.

Menţionăm faptul că în baza adresei nr.11279/04.10.2019 nu se executň
Iucrări de defriare a arborilor/arbntiIor de pe raza Municipiului Bucure$i.

Conform celor menţionate mai sus vă rugăm să dispuneţi analizarea, verificarea
ş Iuarea măsurilor ce se impun pentru soluţionarea corespunzătoare a situaţiei
senmalate de petent, în eonforrnitate cu prevederile legale în vigoare i a celor
euprinse în cadrul adresei nr.11279/04.10.2019, urmând ca măsurile adoptate să fie
comunicate atât petentului eât ş Direcţiei de Mediu.

Dt. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afieze,
în copie, ła avizierut bloeului 15 sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea tuturor
loeatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Dej'ŕiare —] ac uscat 100%

Vă mulţumim pentru colaborare,

DIRECT TIV,
Siinona rian A

( IREI

ut#ocinit
ExpeKĘSristina ENACHE

Rcd: E.C, J 4 e. — 17032020 prezenlui aviz a fost postat pe siie-ul PMB ‘ąIL
pe data de

I I I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

Ę31i. &PR 1620

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBĂNĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari B1. TD 4
Aleea Topoloveni nr. 3, Sector 6
- D-na

o nr.,Bl. ‚ap.

Referitor la adresa d-nei ‚ transmisă prin e-mail, înregistrată
la P.M.B cu nr. 1834258/13.02.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1505/14.02.2020,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor
aparţinâns speciei Populus situaţi în spaţiul verde aferent blocului TD 4 din Aleea
Topoloveni nr. 3, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
04.03.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea ş administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare ş potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare

C Spaţiul verde spate bloc:
- 3 ex. Populus pyramidalis (plop) O 30-6Ocm, b 1 6m - eliminarea ramurilor

uscate i reducerea cu maximum 2m din hingimea ramurilor tiriere, fără a se ajunge
la cicatricile lucrărilor de întreţinere aplicate anterior, pentru a evita třângerea
acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată i esenţa
slabă a lemnului speciei, fără a se eHmina ramurile tinere de Ia baza
coronamentelor (primul etaj de arpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toannă-prirnăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de
proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

Nr. 1824258/ 1505
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rnăsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţeletor

aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

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

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

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti.
D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl

afieze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea

tuturor locatarilor.
Menţionăm că Ia data verificării pe teren, restul arborilor aveau aplicate lucrări

de întreţinere cu rnaximum 3 ani în urmă i nu prezentau în coronamente elemente

generatoare de pericole.
Prezentul aviz are tenîien de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare — 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sinw na POPA

ExpĆt7g Cristina ENA CHE

L 4R 7010

Red E.C. / 1 ex. - 17.03.2020 prezcntul avz a fost poslat pe sile-ul PNIB
• pe dala de

I •(t$OĄ il



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

1) t APR 1020

CĂTRE
ADMINISTRA flA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI, C 4 a
Calea Apeductului nr. 3, Sector 6
-DL
Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector 6

(Calea Apeductului nr. 3, BI, C 4 a, sector 6)

Referitor la adresa d-lui ‚ transmisă prin e-mail, înregistrată la
P.M.B cu nr. 1824026/13.02.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 1506/14.02.2020,
prin care soĺicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor
situaţi în vecinătatea parcării situată între Aleea Arheologilor, Calea Apeductului şi
str. Veteranilor, arbori situaţi în spaţiul verde aferent blocului C 4 a din Calea
Apeductului nr. 3, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
04.03.2020,s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit

O H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc C 4 a stánga-dreapta acces scara 2:

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop) O 7Ocm, h 1 8-20m - eliminarea ramurilor
uscate i reducerea cu % din înălţimea coronamentelor (până la nivelul blocuiui cu 4
etaje) pentru a evita &ângerea acestora ia condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată ş esenţa slabă a leinnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamnă-primăvară) pentru a nu t afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, CH acordul Asociaţiei de

Nr. 1824026/1506/
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proprietari a hlocului C 4 a, evacuându-se masa łcmnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, luându-se rnăsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor

din jur si a reţeielor aeriene.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor în zona operaţiuniłor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

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

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. i la RC.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Norrnelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti.
DI. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în copie, la avizierul blocului C 4 a sau într-un Ioc vizibil, pentru întiinţarea tuturor

Iocatarilor.
Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.

Toa/etaie — 2 a

DIRECTO&EXECUTIV,
Sin,ot,fltîw POPA

Întocn:it
Expt$rCrisüna ENA CHE

2kMR 2ÍO

Red F.C. /4 ex. — i 8.03.2020 prezenlul aviz a fosi potat pe sile-uI PMB

Itlp :fl w pnib roiIn%tłtLItIIprlnlarlajdirectlL. dirccta nwdiiiavizc uçhori inconsuItarc:a izc arhori in cünsultare php . pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

Nr. 1825446/1591; 1832596/2254 Ut A Ü10

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. P 12
Str. Braov nr. 17, Sector 6
-DL
-DL
Str. nr. ‚ B1. ‚ ap. ‚ sector 6

(parcare faţă bloc P 12 str. Braov nr. 17, seetor 6)

Referitor la adresele A.D.P. sector 6 cu nr. 17687/13.02.2020 i
19312/02.03.2020, bwegistrate la P.M.B cu nr. 1825446/17.02.2020, respectiv
1832596/04.03.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 1591/18.02.2020 i 2254/05.03.2020,
prin care transmite spre soluţionare cererile d-lui i a d-lui

ambele transmise prin e-mail, privind emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra arborilor uscaţi i cu sistemele radiculare secţionate la
aplicarea Iucrărilor de reamenaj are parcare, arbori situaţi în parcarea din faţa blocului P
12 din str. Braov nr. 17, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data
de 13.03.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti ş H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc P 12 în parcare:

Reducerea cu maximum 1 ‚5m din Iungimea ramurilor pendule spre parcare ş
carosabil, precum ş reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul blocului, în
vederea eliminării riscului de &ângere ş prăbuire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile, ţinând cont de faptul că sistemul radicular al arborilor a fost afectat la
refacerea covomlui asfaltic al parcării, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentelor ş eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile ti e Ia
baza acestora (primul etaj de arpante):
In dreptul scării 6: c1'

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 15-25m, h 10-14m

I S l



In dreptuÍ scărU 4:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 20cm, h 12-14m, unul dintre exemplare prezintă o

înclinare către carosabil de aproximativ 15°

Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc ín parcare:

- 1 ex. tnrnchi Acer platanoides (arţar) O 4Ocm, h 3m, I00% uscat fră

coronament situat între scara 7 i 8
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, b 14-16m.cu unghi de înclinare către carosabil de

1 5° cu sistemul radicular secţionat la refacerea parcării, poziţionat în stânga accesului în
scara 7

- 1 ex. Fraxinus sp (lřasin) O 25cm, h ĺOm, înclinat ĺ5° către carosabil, prezintă
cicatrici/urme de lovire pe trunchi, posibił cu sistemul radicular secţionat, poziţionat în
dreptul scării 2

- 1 ex. Fraxinus sp (frasin) O lScm, h IOm, tor coronamentul este pendul sub un
unghi de 45° peste carosabil, în pericol de frângere sub greutatea masei vegetative la
pornirea în vegetaţie, poziţionat în drepta accessului în scara l

Lucrările avizate se vor executa pe cât posibil în regim de urgenţă prin grija
A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari,
evacuându-se masa lernnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.
astfel

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

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerü de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normetor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti. în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a
l9ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i
înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, astfel în conformitate
cu prevederile H.CG.M.B nr. 66 /2006 la fiecare 4 locuri de parcare se plantează un
arbore, ţinând cont de această prevedere în parcarea de reedinţă din faţa blocului P 12,
în hincţie de distanţele faţă de arborii care rămân se vor crea noi alveole în care se vor
planta arbori tineri, iar restul de arbori se vor planta în zonele deficitare în vegetaţie de
pe raza sectorului 6, întrucât spaţiul verde aferent blocului nu permite devoltarea în
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Condiţii optime a materialului dendrologic tânăr plantat, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvara anului 2020, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. I 14/2011 privind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiiĺor de aliniament din
Municipiul Bucureşti.

In situaţia în care plantarea diferenţei de arbori tineri se execută în pastilele goale
aflate în aliniamentele sträzilor, în vederea completării acestora se va ţine cont de
respectarea prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor süadale din cadnd plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B.
în vederea veriflcării b teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf, art 4 din ace1ai act normativ.

Dl. i/sau dl. au obligaţia, ca imediat
după prirnirea avizului să îl afleze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil,
pentru întiinţarea tuturor locatarilor.

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

In conformitate cU prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, ART. 4, lit. j :“spaţiile verzi
aferente locuinţelor de tip condominiu — spafü verzi formate dintr-un cadru vegetal,
amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, au un rol estetic şi de
prolecţie, de arneliorare a climcuuíui şi a calităţii aerului" şi fac parte din spaţiile verzi
publice, motiv pentru care comunicăm faptul că administratorul Iegal al terenul, în speţă
Á.Đ.P. sector 6, este răspunzător de neducerea la índeplinire a prevederilor prezentului
aviz cu precădere ceea ce privete obligaţia de płantare în compensare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 4 ex.
Dej5işare — 4 ex, din care ]ex. uscat 100%

DIRECTOR EXE
Simona-Mari

ktvcrnit
Expert i$1Cristina ENA CHE

26IMA 2020
Rcd EC. / 4 ex. — 23.03.2020 pezeutul uviz a fost postat pe sÉte-ul PMB

pc data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

U L PYK. mzuNr. 1825497/1592

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. Z 16
Aleea Romancierilor nr. 2, Sector 6

r

Referitor la adresa dvs. nr. 19877/13.02.2020, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1815497/17.02.2020 ş la Direcţia de Mediu cu nr. 1592/18.02.2020, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului
de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent
blocului Z 16 din Aleea Romancierilor nr. 2, vă facem cunoscut că la veritkarea
efectuată pe teren în data de 04.03.2020, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare:
Spaţżul verde spate bloc în dreapta accesului la subsol:

- 1 ex. Gleditsia triacanthos (glădiţă) O 25cm, h 14-16m - reducerea cu
maximum 1 ‚5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea
eliminării riscului de &ângere ş prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile,
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului ş eliminarea ramurilor uscate,
fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de arpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Mexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de
proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor
aeriene.

Bd. Regina Eiisabeta nr 47, c poştal O513, sedor 5, Buuireş, Romănia

CĂTRE
ADMINISTRA TIÁ DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6



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

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Pentru reanalizarea i soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de
specialitate pentru defriarea arborelui care aduce, cu sistemul radicular, prejudicii
stwcturii de rezistenţă a imobilului, este necesară prezentarea unei expertize tehnice
întocmită de către un expert tehnic atestat de către Ministerul Dezvoltării

Regionale i Administraţiei Publice (MDRAP). Prin uniiare, vă recomandăm să
contactaţi un expert tehnic atestat de către MDRAP. Lista experţilor tehnici i datele
de contact ale acestora sunt disponibile pe site-ul ministerului www.mdrap.ro,
secţiunea C'onstrucţżi, subsecţiunea Atestă;-i tehnico-profesionale!Experţi teimici —

Lista experţUor tehnici atesta(i sau accesând direct Ynk-u/:
www.mditro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici.
Pentru problemele generate de sistemul radicular at arborilor, soluţia tehnică

aptă legislativ este răzuirea rădăcinilor în limitele tehnice aplicate la momentul
refacerii covorului asfaltic at pavajului de gardă al blocului (la data verificării acesta
nu era afectat).

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afieze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea
tuturor locatarilor.

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

DIREC CUTIV,
Sinw,OPA

4 S;tocmit
ExPefff4ľcCristina ENACHE

Red EC. ĺ4 ex.
— 18.03.2020 prezentul aiz a íost poslat pe site-uI PNI

hiip:!'w% pe daIa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

Nr. 1825483/ 1595 U i A11( 2i20

CĂTRE
ADMINISTRA HA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞJDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
]ntrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. H 1
Str. Sibiu nr. 27, Sector 6
-DL
Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector 6

Referitor Ia adresa dvs. nr. 542/13.02.2020, înregistrată la P.M.B cu nr.
1825483/17.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1595/18.02.2020, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui ‚ transmisă prin e-maił,
privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în
spaţiul verde aferent blocului H 1 din str. Sibiu nr. 27, vă facem cunoscut că Ja
verificarea efectuată pe teren în data de 04.03.2020, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teńtoriul Municipiului Bucureti,
avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc ín dreptul bancubu de garaje subterane din dreptul scărü B,
latura dinspre str. Sibiu

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O 2Ocm, h 7-8m - reducerea cu maximum
lm din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea echilibrării
coronamentului i a eliminăńi riscului de &ângere i prăbuire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile, fără a se eHmina ramurile tinere de Ia baza acestnia (primul
etaj de arpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la RC.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
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prin grija A.D.P. sector 6, nr. de tełefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de

proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor

aeriene.
Precizăm că adrninistratornl legal ał terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. I la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti.
DL are obligaţia, ca irnediat după primirea avizului să îl

afteze, în copie, la avizierul btocului sau într-un toc vizibil, pentru întiinţarea

tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa/etare — ] ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

SinwnţfR$OPA

tź%)
žocmit

Expąą4-Cŕisüna ENA CHE

2ĹMAR 2Ü20

Red E.C. /4 e. — l 8.032020 prczenlul aviz a fvsi postat pe site-ul PMB
hup' n,cdiui ize_arhnri_incnis.iltarc;ivizc_arhori_in_cnnsnliarcphp. pe dala de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

UţĄRNK

CĂTRE
ADMINISTRA TJA DOMENIUL UI PUBLIC
IDEZVOL TARE URBANĂ SECTOR 6

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

Spre tiinţă:
- Asociaţia de proprietari 81. 58
Str. Vintilă Mihăilescu nr. 5, Sector 6
-DL

Q Str. nr. ‚ BI. ‚ ap. ‚ seetor 6

Referitor la adresa dvs. nr. 18028/13.02.2020, înregistrată la P.M.B cu nr.
1825495/17.02.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1593/18.02.2020, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui ‚ transmisă prin e-mail, privind
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în
vecinătatea Iocului de parcare atribuit d-lui din faţa blocułui 58 str.
Vintilă Mihăilescu nr. 5, la limita cu locul de joacă copii, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 13.03.2020, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglernentarea i administmrea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiĺkăńle i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti
i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Defriare cu scoatcrea rădăcinilor:
Faţă bloc 58, între locurflor de parcare şi limita gardului locului dejoacă copU:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O lScm, h 6m, înclinat l0-15° către locul
de joacă copii, cu răni pe trunchi, cel mai posibil sistemele radiculare au fost
secţionate la refacerea covorului asfaltic aI parcării aa cum reiese din ş din
fotografiile ataate prezentei solicitări.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă
rezultatä în urma detřiării, pentru a nu bloca căile de acces i se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene,
precum i de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Nr. 1825495/1593
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Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la RC.U.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Norrnelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a 6ex. arhori tineri cu balot de pământ, cireumferinţa
trunchiului de 20-28cm i înălţime corespnnzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în jurul locului de joacă copii, în pastile ce se vor crea în parcare ‚ la 4 locuri
de parcare se va forma o alveolă, în perioada optimă de plantare din primăvara anului
2020, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucuresti. Solicităm crearea noilor pastile în parcările adiacente, întrucât locul de
joacă se află în deschiderea directă a razelor solare (nu există în jur vegetaţie care să
suplinească umbra produsă de coronamentul arborelui avizat spre defriare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Nornielor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din ace1ai act normativ.

DL i sau Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îl afiseze, în copie, la avizierul blocului 58 sau într-un loc vizibil,
pentru întiinţarea tuturor locatarilor.

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

Menţionăm faptul că solicitantut este direct răspunzător de veridicitatea
tuturor înscrisurilor transmise spre intrumentare, în baza cărora a fost emis
prezentul aviz de specialitate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare —] ar.

DIREC riv,

sirnoiLIijţA_

ExpertýjL ENACHE

ÎkMAR ?1O
Red E.C. 1 cx. — 23.03.2020 prezenlul aviz a fosI poslal pc site.uI PMB

wnv.pmh o InSI lut n prinarla dircIi i direci ia m cdio avize arbu n i - consiiliarc. a' ze arboń - in - consiiliare .p}i i' pc daIa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

o t APQ, ÎUÎO

CĂTRE
BISERICA REFORMA TĂ DIN B UCUREŞTI CAL VINEUM

Str. Luterană nr. 13 Bis, sector ĺ

Spre ştiinţă
CIMITIRUL CALVIN BUCUREŞTI
Calea Giuleşti nr. 101-103, Sector 6

Referitor la adresa d-lui RomeoVintilă reprezentant al Cimitirului Calvin
Bucureti, înregistrată la P.M.B cu nr. 1826509/19.02.2020 i la Direcţia de Mediu cu
nr 17 16/20.02.2020, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent Cimitirului Calvin Bucureti, arbori
asupra cărora nu s-au putut aplica luerările de întreţinere în baza avizului cu nr. 8491/
06.02.20 17 emis de către Direcţia de Mediu.

Astfel, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
13.03.2020, s-au inventariat un număr de aproximativ 25 Oex. arbori pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:

Lucrările se vor aplica arbońlor situaţi în spaţiile verzi din jurul clădirilor
unităţii sanitare, aparţinând speciilor Abies alba (brad); Acer negundo şi platanoides
(arţar); Aesculus hippocastanum (castan); Betula pendula (mesteacăn); Carpinus sp.

r (carpen); Fraxinus sp. (frasin); Hibiscus sp. (hibiscus); Tilia sp. (tei); Prunus sp.
(pomi fructiferD; Populus canadensis, simonii (plop); Quercus rubra (stejar); Spiraea
sp. (spirea) ; Ulmus glabra (ulm)
1) a) Arbori foioşi şi pomi fructiferi aparţinând tuturor speciilor:

- vor fi eliminate şarpantele şi ramurile uscate, frânte sau fisurate din
coronamente;

- vor fi eliminate cioturile de şarpante sau ramuri rezultate în urma ruperii
acestora sau a aplicării unor tăieri inadecvate realizate anterior;

- vor fi eliminaţi lujerii lacomi de pe trunchiul arborilor (inclusiv cei situaţi Ia
baza trunchiului) şi de pe şarpantele acestora;

- vor fi îndepărtaţi drajonii generaţi de rădăcinile arborilor;
- vor fi îndepărtate ramurile cu creştere cvasi-verticală, aproximativ paralelă cu

axul de creştere şi care, prin fřecare, generează răniri ale altor ramuri viabile pe care

Nr. 1826509/1716
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le ating (fac excepţie exemplarele cu creştere fastigiată specifică precum Populus

nigra ‘kalica', Quercus robur ‘Fastigiata', etc.);
- vor fi îndepărtate şarpantele cu diametre mai reduse care dublează (pe aceeaşi

direcţie) şarpantele ce alcătuiesc structura de bază a coroanei, cu scopul de a rări

coroana şi de a asigura o dezvoltare optimă a arborelui;
- vor fi reduse ramurile şi crengile arborilor care ating faţadele clădiritor pe o

distanţă de maxim I ‚50 metri de ta acestea1 în acest caz tăierile nu vor viza şarpantete

arborilor;
b) Arbori răşinoşi:

- 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 la acestea;
- în cazul arborilor care intră în contact cu fluxurile de circulaţie pietonată, se

vor aplica tăieri ale ramurilor de la baza coroanei care au ca scop ridicarea
coronamentului la 2,50 metri înălţime;

- în cazul arborilor care intră în contact cu fluxurile de circulaţie auto de
urgenţă (ambutanţe) ridicarea coronamentutui se va face până ta nivelul de 3,50 metri
înălţime;

- lucrarea de tăiere se execută în perioada de repaus vegetativ, după trecerea
gerurilor mari - sfârşitul iemii, înainte de pomirea în vegetaţie, numai pe lemn tânăr.
2) Arbuşti foioşi cu frunze caduce (frunze cazătoare)

- pentru toate speciile: - tăieri de întreţinere anuale, în perioada de repaus
vegetativ, după trecerea gerurilor mari - sfârşitul iernii, înainte de pornirea în
vegetaţie (eliminarea ramuritor uscate, rănite, bolnave, a drajonilor crescuţi la
distanţă de baza plantei, a Iăstarilor lacomi, a ramurilor stabe şi a cetor care se
încrucişează, etc.), pentru a favoriza formarea de noi lăstari floriferi, bine înfrunziţi
până la bază;

- pentru speciile cu înflorire de primăvarä: — tăieri specifice de stimulare a
înfloritutui/fructificării, după înflorire.

- pentru speciile cu înłlorire de vară: — scurtarea Iemnului tânăr viguros

pentru stimularea refacerii tufei şi înfloritului în perioada de repaus vegetativ, după
trecerea gerurilor mari - sfârşitul iemii, înainte de pomirea în vegetaţie (luna
febmarie, martie)

- pentru plantele îmbătrânite: — se vor executa tăieri de regenerare (rărirea
tufelor prin suprimarea unor ramuri (1/5-1/4 din totałul ramurilor), împreună cu
lennul bătrân pe care se inseră şi eliminarea ramurilor degarnisite, epuizate (la
exemplarele îinbătrânite, cu procent mare de uscături);

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Noniiele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiuřui Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic at acestora (cu excepţia



o

eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se află arborii, cu
personal calificaWspecializat pe astfel de lucrări, evacuîndu-se masa lenmoasă pentru
a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor hinerare din jur.

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1
Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 250ex.

jntocnut
ExperŔĄíŰristina ENA CHE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

-

CĂTRE
ADMINISTRA flA DOMENIUL UI PUBLIC

SI DEZVOL TARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI, B 31
Str, Târgu Neamţ nr. 2A, Sector 6
-DL
Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector 6

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1827916/24.02.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 1874/25.02.2020, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în
spaţiul verde aferent blocului B 31 din str, Târgu Neamţ nr. 2 A, vă facem cunoscut
că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.03.2020, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea ş administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Nonnelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
avizăm:
Toaletare

O
Spaţiul verdefaţă bloc stánga acces scară la limita cu parcarea:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) O 4Ocm, h 16m - eliminarea ramurilor
uscate ş reducerea cu % -V3 din înălţimea coronamentului (până Ia nivelul superior al
etajului 4) pentru a evita &ângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată i esenţa slabă a lemnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamiiă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de
proprietari, evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Nr. 1827916/ 1874/
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa n.n 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

DL are obligaia, ca imediat după primirea avizului să îl
afiseze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întünţarea
tuturor locatarilor.

Menţionăm că restul materialului dendrologic din spaţiul verde al blocului nu
prezintă în coronamente elemente generatoare de pericole, motiv la data verificărü pe
teren, arborii nu au fost inventariaţi i nu au fost supui avizării.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — J a

Întocrnil
Expert Ing. Cristinu ENACHE

2 MAR 2020

Red E.C. /4 ex. — 23.03.2020 prezentul aviz a fost postat pc site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

CĂTRE
ADMINISTRA flA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIĐEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
Dna
Str. nr. ‚ Sector 6

Referitor la adresa dvs. nr. 17388/21.02.2020. înregistrată la RM.B cu nr.
1828754/25.02.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1918/26.02.2020, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei ‚ transmisă prin e-rnail, privind
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în aliniamentul B
dului Regiei la intersecţia cu str. Ing. Nicolae Teodorescu, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 14.03.2020, s-a inventariat urrnătorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările
ulterioare, potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureş.ti, avizăm:
Defrişarc cu scoaterea rădăcinilor i păstrarea platbandei
A/jnjamentzd B—dului Regiei, pe lunginzea żmobilului nr. 1 clin str. hzg. Pficolae Teodorescu
în irnediara vecinătate a inrersecţież:

- 3 ex. Populus canadensis (plop) O 70-SOcm, h 14-16m, cu scorburi pe iuchimea
trunchuirilor, la baza coletului i prezenţe de galerii de acarieni pe trunchiuri.
Toaletare
Aliniamentul str. hzg. Nicolae Teodorescupe łzingimea inzobilului nr. ]

Reducerea cu maximum ĺ ‚5m din lungimea ramurilor care afectează faţada
imobilului i a celor pendule spre carosabil, în vederea eliminărü riscului de frângere i
prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare ş
echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscatc. fără a sc climina ramurilc
tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)

- 1 ex. Morus sp. tritulpinal (dud) O lOcm, h 6m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h 6m
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 2Ocm, h 10-12m
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) Ü lScm, h lOm
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, astfel

Nr. 1828754/1918
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la FŁC.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu]

Municipiului Bucureti. în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toarnnă-prirnăvară)

pentru a nu fi afectat echilibwl biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate.

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

si a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegberea execuţiei lucrărilor. privind

respectarea avizului. respectarea tehnologiei de execuţie a Iăierilor, în caz contrar

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

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

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

privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul MunicipiuJui

Bucureti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a

lSex. arbori tineri cu balot de pământ, circnmferinţa trunchiului de 20-28cm i

mnălţime corespunzătoare circumferinţei î» funcţie de specie. astfeJ 3ex. în Jocul celor

defriaţi din B-dul Regiei, iar restul de l5ex. în pastilele libere ale B-dului regiei si celc

libere situate pe aliniamentele străzilor învecinate, respectând distanţa reglernentară faţă de

clădiri i reţele de utiłităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna anu]ui
2020. cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. J 14/2011 privind arnenajarea si
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul

Bucureti.
Ła t5nalizarea )ucrărilor de planlare conĽ art 9 alin. 5 din H.C.O.M.B. nr. 30412009

privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

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

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

art 4 din ace1ai act norrnativ.
Defrisarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa/etare 5 ex.
DejHşare - 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sin za POPA

\k°č Lw J
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Ó Expert 1nć risüna ENACHE

2LMAR 2010
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

2. APR 2Ü20

CĂTRE
ADMINISTRA flA DOMENIUL UI PUBLIC

SI DEZVOL TARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. C 1.9
Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4, Sector 6
- DL

(Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4, BI. C 1.9, sector 6)

Referitor la adresa d-lui transmisă prin e-mail, înregistrată la
P.M.B cu nr. 1829392/26.02.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 1961/27.02.2020,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului C l .9 din Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4,
vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.03.2020, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şl administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriulO Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare
Spaţiul verde faţă/spaieĺlateral bloc:

Aplicarea lucrărilor de eliminare a ramurilor rupte/fřânte i rămase în
coronamentele exemplareior tinere i a arborilor omamentali cu forme pendule
apaţinând speciilor Betula pendula (mesteacăn); Catalpa sp. (catalpa); Prunus sp.
(corcodu); Salix tortuosa (salcie creaţă) în vederea eliminării riscului de ü-ângere i
prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de
formare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile
tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa l
la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia

Nr. 1829392/1961
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eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)

prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, eu acordul Asociaţiei de

proprietari, evacuându-se masa temnoasă pentru a nu błoca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor

aeriene.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

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

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

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti.
DL Voicu Daniel are obligaţia, ca imediat după prirnirea avizului să îl afieze,

în copie, la avizierul blocului C 1.9 sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea tuturor

locatarilor.
Prezentul aviz are termen de vatabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare — 35 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Siinonu-ZWi$POPA

.4A N

< Îrnoc,nü
Cristina ENA CHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcťa de Meďa'

CĂTRE
ÁĐMINISTLITIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTÁRE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari BI. D 5
Str. Paşcani nr. 1, Sector 6

O Referitor Ia adresa A.D.P. sector 6 nr. 18444/24.02.2020, inregistrată la P.M.B
cu nr. 1829057/26.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1964/27.02.2020, prin care
ne transmite spre soluţionare cererea d-nei trmismisă prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în
spaţiul verde aferent blocului D 5 din str. Paşcani nr. 1, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 14.03.2020, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti
şi HC.G.M.B. nr. 114/201 l privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc între scara C şi D în platbanda de delimitarea acces în

O garaje:
- 1 ex. Caiya ovata (nuc negru) e 2Scm, h lOm, înclinat 40° spre carosabil, în

pericol de dezrădăcinare
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuâj'idu-se masa lernnoasă
rezultată în urma defřişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de
prevenire a acciděntelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăriĺor,
privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńlor, În caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti.

Od Refl Eisabm. nr 47, ‘po4t& O5CO1 3. sa5 Buan. Ranána
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i, in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi
obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-2Sem şi mnălţime corespunzütoare cireumferinţei în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului, în platbandele ce delimitează accesele in
garajele blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clädiri şi reţele de utilităţi,
în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna anului 2020, cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr. I 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plarĺtar conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/200 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf, art, 4 din acelaşi act normativ.

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

Defiisarea arboreiui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081128.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
DeJHşare — 1 ex.

niocmit
Exper Crisźina ENACHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Medi.

‘t®
2, APR 2Ű1

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari Bl. 813
Str. Sibiu nr. 18, Sector 6

r
Referitor la adresa dvs. nr. 19415/24.02.2020, înregistrată la P.M.B cu nr.

1829111/26.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1966/27.02.2020, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului
de specialitate de intervenţie asupra arborilor uscaţi situaţi în spaţiul verde aferent
blocului 813 din str. Sibiu nr. 18, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 14.03.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare
şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verdefaţă bloc dreapta alee acces scară:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) @ 2Ocm, h Sm, fră coronament, 100%
uscat
Spaţiul verde spate bloc in dreptulparcărUor cu derenţă de adáncime (parcarea nr.
18):

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 1 Scm, h 6m, rară coronament, cu scoarţă
exfoliată pe trunchi şi galeńe de ciocănitoare, 1 00% uscat

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma dehişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor Iua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânär.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăiedlor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

Nr. 1829111/1966
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nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi

pentru deh-işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtodul Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia

plantärii a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiuiui de

20-28cm şi înălţime corespunzătoare eircumferinţei în funcţie de specie, in

spaţiul verde aferent blocului 813 respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi

reţele de utitităţi, in perioada optimä de plantare din primăvara — toamna anului

2020.
La finalizarea lucrărilor de plantarc conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

P.M.B, în vederea verifkării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se

vor aplica sancliuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl

afişeze, în copie, la avizierul blocului 813 sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea

tuturor locatarilor.
Deńişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Dej5işare — 2 ex. uscate ]OO%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DirecUa de Mediu

l APR 2ÜO
CĂTRE

ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6

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

Spre ştiiriţă:
DV
Str.

r

Referitor Ia adresa A.D.P. sector 6 cu nr. 19302/24.02.2020, înregistrată la
P.M.B cu nr. 1829089/26.02.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1967/27.02.2020,
prin care ne transmite spre soluţionare cererea d-Iui ‘. i, transmisă

prin e-mail, privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor
răsătiţi spontan de sub gardul de împrejmuire al sediului Societăţii STB din B-dul
Preciziei nr. 2-4, latura dinspre parcarea situată în spatele blocului A 3 din str. Valea
Cascadelor nr. 2, vă facem cunoscut că la veriflcarea efectuată pe teren în data de

14.03.2020, s-a inventariat unnâtowl materiał dendrologic pentru care în

conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăńle ulteńoare şi potrivit

M.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe

teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Q Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Limita de proprietate punct de lucru STB din B-duž Preciziei nr. 2-4, latura dinspre

blocul A 3 situat pe str. Vaiea Cascadelor nr. 2, spate parcaj nr. 1:
- 4 ex. Moms sp. (dud) O 5-lOcm, h 4-5m
- 5 ex. Acer negundo (arţar) O 5-8cm, h 4m
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 4-Scm, h 2m
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) O lOcm, h 8m
Arbod sunt răsăńţi din beton, pe sub gardul de delimitarea a terenului STB, pe

care în anumite Íocuri l-a deteńorat şi oricând pot provoca pagube materiale sau/şi

umane prin despńnderea lor de Ia bază.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, evacuându-se masa Ienmoasă rezultată în urma deňişării, pentru a nu

bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a autoturismele din parcăńle limitrofe.

B&Re?naEhabeta m47iO5l3sedS5tnxeşö.RnÉ ľ
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Nr. 1829089/1967



Precizäm ca administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar apíicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul
Municipiului Bucureşti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a l2ex. arbori tineri cu balot de pümânt, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în zonele deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 6, în perioada optimă de
plantare din primävara — toamna anului 2020.

In situaţia în care plantarea de arbori tineri se executä în pastilele goale aflate
în aliniamentele străzilor, în vederea completăńi acestora se va ţine cont de
respectarea prevederilor din H.C.G.M,B. nr. l 14/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti.

La finalizarea lucrădlor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea veriticării în teren a plantärilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
ĐejHşare — 12 ex. spontane
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de MŞu

Nr. 1831180/2095
1AFt2010

CĂTRE
ADM!NISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLJC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

În atenţia: Donmuiui DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre ştiinţä:
- Asociaţia de proprietari BI. R 2
Prelungirea Ghencea nr. 12, Sector 6

O -D-na'

Stimate Domn ule Direcior General,

Refeńtor Ia adresa d-nei a reprezentantă a Asociaţiei de proprietari BI.
R 2, transmisä prin e-mail, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1831180/02.03.2020 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr. 2095/03.03.2020, prin care solicită emiterea avizului de specialitate privind

aplicarea Iucrărilor de intervenţie asupra arbodlor situaţi în spaţiul verde aferent blocului R 2

din Prelungirea Chencea nr. 12, vă facem cunoscut cä ia verificarea efectuată pe tercn în data de

l 6.032020, s-a inventariat următorul matedal den&ologic pentru care în conformitate cu Legea

nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarca spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,

cu modiflcările şi completăńlc ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea

Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţä bloc dreapta acces scara B:

- l ex. Acer platanoides (paltin) O Bcm, h Sm, 100% uscaĘ fără coronament, situat în

colţiil blocului dinspre scara B;
- 1 ex. Malus domestica (măr) O lOcm, h 5m,fără scoarţă pe twnchi şi şarpaiua

principală, uscat 100% situat în dreapta accesului în scara B către aleea pietonală de acces

printre blocurile R 1 şi R2;
Lateral bloc cătrc Prelungirea Ghencea nr. 14. limita c&re scara A:

- 2 ex. wfe Buxus sempervirens (buxus) h 1 m, uscate 1 00%
Lateral bloc cätre str, Valea lui Mihai:

- 1 ex. wfă Buxus sempervirens (buxus) h 1,60m, uscată 100%
Lucrările avizate sc vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57,

cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lcmnoasă rezultată in urma
deflişării, pentru a nu bloca căile de acces i se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarca constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene, precum $ de creare a condiţiilor

necesare plantării d material dendroiogic tânăr.
DefHşarea arbodlor şi arbuştilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Bd. Regna Bzabcta nr 47. od pcşla& 050013. sectr 5, Buaae. Roiâs,ia



Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G,M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
compensarea arboriior avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm şi înălţime corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie şi 3 ex. arbuşti, în spaţiul verde aferent blocului R 2, in
perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 aiin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti. aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea veriflcării
in teren a piantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi
act normativ.

In ceea ce priveşte apiiearea lucrărilor de întreţinere/regenerare/formare/ echilibrare,
asupra coronamentelor arborilor din spaţiul verde aferent blocului R 2 din Prelungirea Ghencea
nr 12, vă comunicăm următoarele

1) luând în considerare calitatea dvs. de administrator al spaţiilor verzi potrivit actelor
normative emise de Consiiiul General al Municipiului Bucuretĺ i Consiliul Local aI Sectorului
1-6 i obligaţiile ce vä revin privind: protecţia şi conservarea spaţiilor verzi; regenerarea.
extindereą ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi; elaborarea şi aplicarea unui
complex de măsuri privind aducerea i menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzütoare
âincţiilor lor, potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

2) cuprinsul adresei nr. 11279/04.10.2019 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti -

Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spaţiilor verzi publice situate pe raza
Municipiului Bucureşti le este acordat dreptul de a efectua lucrări de intreţinere, formare şi
regenerare a arborilor şi arbutilor aflaţi pe spaţiile verzi administrate, rarä a fi necesară
solicitarea preaiabiiă de emitere a avizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din
cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, In perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu
respectarea tuturor condiţiilor stabliite în adresa nr. 11279/04.10.2019 şi în Anexele nr. 1
şi nr. 2 ale acesteia.

Astfel, administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H,C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti.

D-na e obligaţia, ca imediat după primirea avizului să î1 afişeze, în
copie, la avizienil blocului R 2 sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Deý4are — 2 ex. arbori şi 3 ex. arb:işri iiscate 100%

Vă mulţumim pentru colaborare.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

Nr. 1831442/2096 7& 2020

CĂTRE
ADMINISTRA flA DOMENIUŁ UI PUBŁIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre tiinţă
- Asociaţia de proprietari Bl. 114 A, scara C
Str. Murului nr. 3, Sector 6
-P1.

(str. Azurului nr. 3, BI. 114 A, scara C, sector 6)

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1831442/02.03.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2096/03.03.2020, prin care
solicită “tăierea arborehä uscat de pe str. Victor 1. Popa nr. 3, scara C", vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.03.2020, s-a inventariat
următorul material dendrotogic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiflcările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc 114 A, stánga acces scara Ç limita către camsabil:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O l5cm, h lOm, încłinat 15° spre carosabil - reducerea
înălţimii coronamentului până la readucerea acestuia la creterea pe verticală, în
vederea eliminării riscului de &ângere i prăbuire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de
arpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
Ia H.C.G.M.B. ns. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamnă-primăvară) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr, de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de
proprietari 114 A, evacuându-se masa leinnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
uându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

i ±.iI0,4 ..A7



Precizăm că administratoml legal al terenuiui este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

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

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

nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucuresti.
Intrucât la data vizitei pe teren arborele nu prezenta forma specificâ arborelui

intrat în declin biologic (procent ridicat de ramuri uscate) i ţinând cont de faptul că

sprecia respectivă pornete în vegetaţie către sfâritu1 lunii aprilie, în vederea

reanalizării cererii privind defriarea acestuia pentru o determinare corectă a gradului

de declin biologic rugăm reprezentanţii Asociaţiei de proprietari a blocului I 14 A din

str Azurului nr. 3 să revină cu o solicitare în luna iunie a anului 2020 după pomirea

în vegetaţie a tuturos specülor de arbori.
D1. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl

afiseze, în copie, la avizierul blocului M 16 sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea

tuturor locatarilor.
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru

cu publicul, marţi între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare — I ex.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

‚Ęäţ 5JIHĂIŁESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1dio

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
lntrarea Lt. Av. Caranda Gbeorgbe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. M 16
Aleea Arutela nr. 4, Sector 6
-Dl.

(Aleea ArHtela nr. 4, BI. M 16, sector 6)

Referitor la adresa d-lui ‚ transmisă prin e-mail, înregistrată la
P.M.B cu nr. 1832785/05.03.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 2306/05.03.2020,
prin care solicită “tăierea arborelui semnalat la adresa din Aleea Arutela nr. 1, vis-a
vis de blocului D 1 (pe terenul blocului M 16). Arborele respecÍiv este un pericol
pentru h'ecători i autoturisme .i în decursul anilor au mai căzut crengi pe trotuar şi
carosabiLPe zi ce trece sa constatat deteriorarea acestuia .şi posibilitatea prăbuirU
pe trotuar şi carosabfl este de ateptat côt de curând", vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 16.03.2020, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modińcările ş completăńle ulterioare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
avizăm:
Toaletare
Spaţiul verde lateral di-eapta bloc M 16 -Aleea Arutela nr. 4, limita către blocul D J

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 4Ocm, h I0-12m - reducerea cu maximum 1,Sm
din lungimea ramurilor în vederea eliminării riscului de frângere ş prăbuire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile ş eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de arpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biotogic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)

I,ai
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prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de
proprietari M 16, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i
a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Intrucât Ia data vizitei pe teren, arborele nu prezenta forma specifică arborelui
intrat în declin biologic (procent ridicat de ramuri uscate/cu forme specifice uscării)
i ţinând cont de faptul că sprecia respectivă pornete în vegetaţie către sfâritul lunii
mai, în vederea reanalizării cererii privind defriarea acestuia pentru o determinare
corectă a gradului de declin biologic rugăm reprezentanţii Asociaţiei de proprietari a
blocului M 16 din Aleea Arutela nr, 4 să revină cu o solicitare în luna iunie a anului
2020 după pomirea în vegetaţie a arborilor aparţinând acestei specii

Dl. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afieze,
în copie, la avizierul blocului M 16 sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea tuturor
locatarilor.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru
cu publicul, marţi între orele 9-13.

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

DIREĘTOĘXECUTIV ADJUNCT,

03fl9 Intocmit
ExŞf9hg. Cristina ENACHE

í

2L PRÎÜ2Ü
24. APR

Red EC. 4 ex, — 16.04.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:. pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

-

CA TRE
D-na

Str. Drumul Be1ugului nr. 163, Sectorul 6

Referitor la adresa dvs., transmisă pe e-mail, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1833865/09.03.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2369/10.03.2020, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent
imobilului nr. 163 din Drumul Belugului, proprietatea dvs, privată conform C.V.C. nr.

vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.03.2020,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările i completările ulterioare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea

Q
Normelor de protecţie a spaţńlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare:
Curte irnobil nr. 163, dreapta acces către lirnita de proprietate

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 2Ocm, h 8m - reducerea cu maximum 1,5m din lungimea
ramurilor pendule spre trotuar, carosabil i curtea imobilului vecin din partea dreaptă, precum ş
reducerea înălţimii coronamentului în vederea echilibrării acestuia i a eliminării riscului de
frângere şi prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, fără a se elimina ramurile
tinere de la baza acestuia (primul etaj de arpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a
nu § afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija proprietarului legal al terenului pe care
se află arborele, cu personal calificatlspecializat pe astfel 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.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor ş
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

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

DWECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Răý#ÎîĎĂIĘESCU

Ç r5Çlitocniu

ExP€I&isti1;a ENACHE

Red EC I 3 ex. — 16.04.2020 prezeni15SI poslat pe s'te-uI PMR
pe darn de

1I hlip
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2020
CĂTRE

ADMINISTRA UA DOMENIUL UI PUBLIC
ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6

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

În atcnţia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre tiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. OS 2
Str. Drumul Taberei nr. 46, sector 6
-DL
Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector

Stirnate Dornnule Director General,

Ca unnare a adresei dvs. nr. 19003/04.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului
Bucureti cu nr. 1834000/09.03.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 2370/10.03.2020, prin care
transmiteţi spre soluţionare adresa d-lui privind starea arbori1or/arbuti1or
aflaţi pe spaţiul verde aferent blocului OS 2 din str. Drumul Taberei nr. 46 care necesită
intervenţii de întreţinere/formare/ regenerare, precum i defriarea unor arbori în declin
biologic, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.03.2020, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc,scuarul dintre aleea pietonală vi parcarea din vecinătatea ghenei de
gzłnoi:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O i Ocm, h 6m, preaintă arpanta principală fisurată i
rămasă atâmată în coronament, sprijinit pe exemplarul din vecinătate, localizat ăn stânga acces
în scara 1, scuarul cu ghena de gunoi, către limita cu aleea pietonală;

- i ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 2Ocm, h 4m, dezrădăcinat, în pericol de prăbuire,
cu aceeasi localizare ca arborele anterior;
Lateral bloc scara 1:

- i ex. trunchi Robinia sp. (salcâm) O lOcm, h 6m, rară coronament, uscat iOO%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr, de telefon 021/410.09.57,

cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma
deĺ'riării, pentru a nu bloca căile de acces ş se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene, precum ş de creare a condiţiilor
necesare plaritării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru de1}iare, aveţi obligaţia bk arbori tineri

Nr. 1834000/2370



cu halot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm i înălţime corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 6,
întrucât densitatea materialului dendrologic din spaţiul verde aferent blocului OS 2 nu permite
dezvoltarea în condiţii optime a materialului tânăr plantat, în perioada optimă de plantare din
primăvara anului 2020.

In situaţia în care plantarea de arbori tineri se execută în pastilele goale aflate în
aliniamentele străzilor, în vederea completării acestora se va ţine cont de respectarea
prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti

Ła §nalizarea lucrărilor de plantare conf art. 9 alin. 5 din 1-ŁC.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării
în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din ace1ai
act normativ.

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

In ceea ce privete aplicarea lucrărilor de întreţinere/regenerare/formare/echilibrare.
asupra coronamentelor arborilor din spaţüle verzi aferente blocului OS 2 din str. Drumul
Taberei nr. 46, vă comunicăm următoarele:

1) luând în considerare calitatea instituţiei dvs. de administrator al spaţiilor verzi
potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureti i Consiliul
Local al Sectorului 1-6 i obligaţiile ce vă revin privind: protecţia i conservarea spaţiilor verzi;
regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei ş a calităţii spaţiilor verzi; elaborarea ş
aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea ş menţinerea spaţiilor verzi în starea
corespunzătoare funcţiilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea ş administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;

2) ţinând cont de faptul că în perioada de vegetaţie nu sunt recomandate aplicarea
lucrărilor de întreţinere privind ecbilibrarea coronamentelor (excepţie fac arborii cu
coronamente dezechilibrate prin frângere ca urmare a condiţiilor meteorologice extreme) la
materialul dendrologic pornit în vegetaţie, în perioada de vară 2020 (de vegetaţie) se permite
aplicarea lucrărilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr 3045/15.04.2020 emisă de
Primăria Municipiului Bucureti (PMB) - Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali
ai spaţiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucureti le este acordat dreptul de a
efectua lucrări de eliminare a ramurilor uscate. rupte/frânte sau flsurate din coronamentele
arborilor aflati pe spatiile verzi administrate, fără a fi necesară solicitarea prealabilă de emitere
a avizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului
Bucureti.

Astfel. administratorii spaţiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenţiile
asupra vegetaţiei în mod planificat ş organizat. în âincţie de necesităţile identificate de acetia
i de cetăţeni, asociaţii de proprietari, etc., astfel încât să se asigure întreţinerea corespunzătoare
a vegetaţiei cu menţinerea stării de viabilitate a arborilor i arbu$ilor prin realizarea unor
intervenţii profesionale, cu echipamente ş instrumente de lucru adecvate materialului
dendrologic ş tipului de intervenţie.

3) Totodată, în situaţia în care lucrările sus menţionate, nu vor putea fi aplicate în
perioada 15 aprilie — 30 septembrie 2020 sau administratorul legal al terenului are obligaţia de
a ţine cont de prevederile aliniamlui V — Gestionarea So/icüărUor de Toaletare preluând,
reţinând. analizând. centralizând ş prioritizând solicitările înregistrate în cadrul instituţiei.

I I



Menţionăm că adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabilă pentru
perioada 15 aprilie — 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condiţiilor stabilite
în înscrisurile acesteia.

Se reiterează faptul că, pe toată perioada valabilităţii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveţi responsabilitatea de a preĺua toate cererile venite din partea petenţilor,
care au ca obiect solicitarea de intervenţii asupra materialului dendrologic aflat pe spaţiile verzi
domeniu public pe care le deţineţi în administrare i de a le soluţiona prin verificarea, evaluarea
materialului dendrologic i luarea unei decizii privind aplicarealneaplicarea i/sau programarea
lucrărilor de întreţinere/formare sau regenerare în funcţie de situaţie i de perioadele de
vegetaţie specifice acestora.

In perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureti nu va mai emite avize de toaletare pe locaţii punctuale pentru materialul
dendrologic din spaţiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucureti, având în
vedere faptul că adresa cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acoperă gestionarea i
organizarea lucrărilor de întreţinere a materia]ului dendrologic aflat pe spaţiile verzi publice
de pe raza Municipiului Bucureti.

In situaţia în care, pe spaçiile verzi aflate în administrarea instituţiei dvs. constataţi
material dendrologic în declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central
putredllipsă, ciuperci saproflte i/sau uscaţi 80-ĺ00%, vă adresăm rugămintea de a respecta
prevederile aliniatului IV din adresa czt caracter de aviz general (ńr. 3045/15.04.2020) pentru
lucrări de întreţinere a materialului dendrologic pentru perioada de vegetaţie, prin marcarea.
în ńincţie de situaţie, a arborilor respectivi cu vopsea specială de culoare roie dacă sunt uscaţi
în proporţie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde dacă se aĺlă în declin biologic avansat, iar
informaţiile privind starea i dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora în
teren, etc., se vor centraliza ş transmite către Direcţia de Mediu însoţite de fotografii relevante
- parafate, conform specifkaţiilor.

Menţionăm faptul că în baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se execută Iucrări de
defrişare a arborilor/arbuştilor de pe raza Municipiului Bucureşti.

Conform celor menţionate mai sus vă rugăm să dispuneţi analizarea, verificarea i luarea
măsurilor ce se impun pentru soluţionarea corespunzătoare a situaţiei semnalate de petent, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare ş a celor cuprinse în cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020, urmând ca măsurile adoptate să §e comunicate atât petenmlui, cât ş
serviciului de specialitate din cadrul Direcţiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul 11).

DI. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aflşeze, în
copie, la aviziensl blocului OS 2sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
DeJhşare — 3 ex, din care 1 ex, uscat I 00 %

Vă mulţumim pentru colaborare,

DIRECTDREXECUTW ADJIJNCT,
an ÁÍÎÍJĂILESCU
ŰI\ G11* I III
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

AF. 2320

CĂTRE
ADMINISTRA TIÁ DOMENIUL UI PUBLJC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

In atcnţia: Domnului DIRECTOR GENER4L Crisűau TUDOR

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. M 30
Aleea Arinii Domei nr. 10, Sector 6
- D-na

S(ŕnza(e Domnule Direclor General,

Referitor la adresa dvs. nr. 19503/04.03.2020, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1833999/09.03.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2371/10.03.2020, prin care direcţionaţi adresa d
nei ‚ transmisă prin e-mail privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arbońlor siwaţi în spaţiul verde aferent blocului M 30 din Aleea Arinii Domei nr.
10, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.03.2020, s-a inventadat
următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglernentarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi potrivit H.C.U.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spafiul verde faţă b(oc, dreapia acces scară

- 1 ex. Pwnus cerasifera (corcoduş) O i Scm, h 4m. 100% uscat fără coronament, situat
către colţul blocului.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de teiefon 021/410.09.57, cu
acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa ]enmoasă rezultată în urma defńsării,
pentru a nu bloca căile de acces i se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene, precum i de creare a condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bueureşti, în compensarea
arborelui uscat avizat pentru defřişare, aveţi obligaţia plantării altui arbore tânăr cu balot de
pământ, circumferiuţa trunchiului de 20-28cm şi înălţime corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului M 30, in perioada optimă de plantare din
pńmăvara - toanma anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în v verificăńi în teren a
plantărilor în compensare. bi caz contrar se vor aplica sancţiuni co 4dk celaşi act normativ.

I I I
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În ceea ce priveste ap]icarea lucrărilor de întretinere/regenerareĺformare/ echilibrare. asupra

coronamentelor arborilor din spaţiul verde aferent blocului M 30 din A]eea Árinii Domei nr. 10. vă

comunicăm următoarele:
1) luând in considerare calitatea instituţiei dvs. de administrator al spaţiilor verzi

potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureşti i Consiliul Local

al Sectorului 1-6 ş obligaţiile ce vă revin pńvind: protecţia i conservarea spaţiilor verzi:

regenerarea. extinderea. ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi: elaborarea i aplicarea

unui complex de măsuri privind aducerea i menţinerea spaţiilor verzi în slarea corespunzătoare
funcţiilor Lor potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i

administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor;
2) ţinând cont de faptul că în perioada de vegetaţie nu sunt recomandate aplicarea

lucrărilor de întreţinere privind echilibrarea coronamentelor (excepţie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frângere ca urmare a condiţiilor meteorologice extreme) la materialul

dendrologic pornit în vegetaţie. în perioada de vară 2020 (de vegetaţie) se permite aplicarea
lucrărilor din cuprinsul aliniatului I aI adresei nr. 3045/15.04.2020 emisă de Primăria

Municipiului Bucureti (PMB) - Direcţia de Mediu, prin care administratorilor lega]i ai spaţiilor
verzi publice siwate pe raza Municipiului Bucureti le este acordat dreptuL de a efectua lucrări de
eliminare a ramurilor uscate. wpte/frânte sau fisurate din coronamentele arbońlor aflati pe spatüle
verzi administrate. Mră a fl necesară solicitarea prealabilă de emitere a avizului de specialitate.
adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti.

Astfel, administratorii spaţiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenţiile asupra
vegetaţiei în mod planiftcat i organizat, în &incţie de necesităţile identificate de acetia ş de
cetăţeni, asociaţii de proprietari, etc., astfel încât să se asigure întreţinerea corespunzătoare a
vegetaţiei eu menţinerea stării de viabilitate a arbońlor ş arbuştilor prin realizarea unor intervenţii
profesionale, cu echipamente şi instrumente de lueru adecvate materialului dendrologic şi tipului de
intervenţie.

3) Totodată, în situaţia în care lucrările sus menţionate, nu vor putea fi aplicate în
perioada 15 aprilie — 30 septembrie 2020 sau administratorul legal al terenului are obligaţia de a
ţine cont de prevedeńle aliniatului V — Gestionareu SoliciÍărilor de Tocdetare pre]uând. reţinând.
analizând. eentralizând i pńońtizând solicitările înregistrate în cadrul instituţiei.

Menţionăm că adresa cu nr. 3045/15.04.2020. cu caracter general este valabilă pentru
perioada 15 aprilic — 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condiţiilor stabilite în
înscrisurile acesteia.

Se reiterează faptul că, pe toată perioada valabilităţii adresei cu caracter general nr
3045/15.04.2020 aveţi responsabi]itatea de a prelua toate cererile venite din partea petenţilor. care
au ca obiect solicitarea de intervenţii asupra materialului dendrologic aflat pe spaţiile verzi domeniu

public pe care Le deţineţi în administrare ş de a le soluţiona prin vedticarea, evaluarea materialului
dendrologic i luarea unei decizii privind aplicareaĺneapliearea i/sau programarea luerărilor de
întreţinere/formare sau regenerare în funcţie de situaţie ş de perioadele de vegetaţie specWce
acestora.

In perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direcţia de Mediu din eadrul Primăriei Municipiului
Bucureşti nu va mai emite avize de toaletare pe locaţii punctuale pentru materialul dendrologic din
spaţiile verzi situate pe domeniul pub]ic al Municipiului Bucureşti, având în vedere faptul că adresa
cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 aeoperă gestionarea şi organizarea lucrărilor de întreţinere
a materialului dendrologic aflat pe spaţiile verzi publice de pe raza Municipiului Bueureti.

In situaţia în eare. pe spaţiile verzi aflate în administrarea instituţiei dvs. constataţi mateńal
dendrologic în deelin biologic avansat, eu seorburi proâinde, eilindru central putred/lipsă. ciuperci
saprofite i/sau uscaţi 80-100%. vă adresăm rugămintea dea respecta prevedeňle aliniatului IV din
adresa eu carcącíer de rn'iz genera/ (nr. 3015/15.04.2020) penîrzz lucrări de înĺreţinere a
nzateriażuluj dendrologic pentru perioada de vegeíaţie, prin marcarea, în funcţie de situaţie, a
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arbońlor respectivi cu vopsea specială de culoare roie dacă sunt uscaţi în proporţie de 80% -

ĺ00%, sau cu vopsea verde dacă se află în declin biologic avansat, iar informaţiiLe privind starea şi
dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora in teren, etc., se vor centra]iza şi
transmite către Direcţia de Mediu însoţite de fotografii relevante - parafate, conform specificaţiilor.

Menţionăm faptul că în baza adrcsei nr. 3045/15.04.2020 nu se exccută lucrări de
defriare a arborilor/arbuştilor de pe raza Municipiului Bucurc$i.

Conform celor menţionate mai sus vă rugăm să dispuneţi analizarea, veriftcarea şi luarea
măsurilor ce se impun pentru soluţionarea corespunzătoare a situaţiei semnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale în vigoare i a celor cuprinse in cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020, urmând ca rnăsuńle adoptate să fie comunicate atât petentului, cât şi setwiciului
de specialitate din cadrul Direcţiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul 11).

D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
aťieze, în eopie, la avizierul blocului M 30 sau într-un loc vizibil, pentru în$ünţarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data cmiterii.
DeJ*4are — ] ex. uscat ] OO%

r
Vă mulţumim pentru colaborare.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
R ĂILESCU

t
»2 ‚j

‘3,0,flg u'
‘ľ lniocrnu

Experđ šá{éistina ENACHE

Ređ E.C. /4 ex. — 16.04.2020 prezentul aviz a fost potIaI pe site.uI PMB
php pe dala de

24. 2020
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
ADMINISTRA TL4 DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIĐEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

În atenţia: Donmului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI, D 26
Aleea Câmpul cu Flori nr. 4, Sector 6

Stirnate Domnule Director General,

Ca urmare a adresei dvs. nr. 19455/04.03.2020. înregistrată la Primăria Municipiului
Bucure$i cu nr. 1833996/09.03.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 2372/10.03.2020, prin care
transmiteţi spre soluţionare adresa Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D 26 din
Aleea Câmpul cu Flori nr. 4, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
16.03.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor,
cu modificările ş completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc stânga acces scara B:

- 1 ex. Pinus nigra (pin) O 2Ocm, h 14m, înclinat 30° spre bloc, în pericol de
dezrădăcinare i distrugere a geamurilor apartamentelor scării 2;

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr, de telefon 021/410.09.57,
cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lenmoasă rezultată în urma
defriării, pentru a nu bloca căile de acces ş se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene, precum i de creare a condiţiilor
necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru deú1are, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm şi înălţime corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în zonele deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 6,
întrucât în spaţiul verde aferent blocului densitatea de arbori nu permite dezvoltarea în condiţii
optime a materialului dendrologic tânăr plantat, în perioada optimUląntare din primăvara -

toamna anului 2020.

rir. I&13990/25/j
‘ 4F. 2020



In situaţia în care ptantarea de arbori tineri se execută în pastilete goale aflate în
aliniamentele străzilor, în vederea completării acestora se va ţine cont de respectarea
prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiut Bucureti

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui
Bucureti, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării
în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelai
act normativ.

In ceea ce privete aplicarea lucrărilor de întreţinere/regenerare/formare/ echilibrare.
asupra coronamentelor arborilor din spaţiul verde aferent blocului D 26 din Ateea Câmpul cu
Flori nr. 4, vă comunicăm următoarele

1) luând în considerare calitatea instituţiei dvs. de administrator al spaţiilor verzi
potrivit actelor normative emise de Consiliul Generat at Municipiutui Bucureti i Consiliul
Łocal aI Sectorului 1-6 i obligaţüle ce vă revin privind: protecţia i conservarea spaţiilor verzi;
regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei i a calităţii spaţiilor verzi; etaborarea i
apticarea unui complex de măsuri privind aducerea ş menţinerea spaţiilor verzi în starea
corespunzătoare funcţiilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Łegea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiitor verzi din intravilanul localităţilor;

2) ţinând cont de faptul că în perioada de vegetaţie nu sunt recomandate aplicarea
lucrărilor de întreţinere privind echilibrarea coronamentelor (excepţie fac arborii cu
coronamente dezechilibrate prin frângere ca urmare a condiţiilor meteorologice extreme) la
materialul dendrologic pomit în vegetaţie, în perioada de vară 2020 (de vegetaţie) se permite
aplicarea lucrărilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisă de
Primăria Municipiului Bucureti (PIvIB) - Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali
ai spaţiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucureti le este acordat dreptul de a
efectua Iucrări de eliminare a ramurilor uscate. rupte/frânte sau fisurate din coronamentele
arborilor aflati pe spatiile verzi administrate. fără a fi necesară solicitarea prealabilă de emitere
a avizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului
Bucureti.

Astfel, administratorii spaţiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenţiile
asupra vegetaţiei în mod planiűcat i organizat, în ĺüncţie de necesităţile identificate de acetia
ş de cetăţeni, asociaţii de proprietari, etc., astfel încât să se asigure întreţinerea corespunzătoare
a vegetaţiei cu menţinerea stării de viabilitate a arborilor i arbutilor prin realizarea unor
intervenţii profesionale, cu echipamente ş instrumente de lucru adecvate materialului
dendrologic ş tipului de intervenţie.

3) Totodată, în situaţia în care Iucrările sus menţionate, nu vor putea fi aplicate în
perioada 15 aprilie — 30 septembrie 2020 sau administratorul legal al terenului are obligaţia de
a ţine cont de prevederile aliniatului V — Gestionarea Solicitărilor de Toaletare preluând.
reţinând, analizând, centralizând i prioritizând solicitările înregistrate în cadrul instituţiei.

Menţionăm că adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabilă pentru
perioada 15 aprilie — 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condiţiilor stabilite
în înscrisurile acesteia.

Se reiterează faptul că, pe toată perioada valabilităţü adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveţi responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petenţilor.
care au ca obiect solicitarea de intervenţii asupra materialului dendrologic aflat pe spaţiile verzi
domeniu public pe care te deţineţi în administrare ş de a le soluţiona prin verificarea, evaluarea
materialului dendrologic ş luarea unei decizii privind aplicarealneaplicarea i/sau programarea
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lucrărilor de întreţinere/formare sau regenerare în funcţie de situaţie i de perioadele de
vegetaţie specifiee acestora.

In perioada 15.042020-30.09.2020, Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bueureti nu va mai emite avize de toaletare pe loeaţii punctuale pentru materialul
dendrologic din spaţiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucuresti, având în
vedere fapml că adresa cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acoperă gestionarea i
organizarea lucrărilor de întreţinere a materialuiui dendrologic aflat pe spaţüle verzi publice
de pe raza Municipiului Bucureti.

In situaţia in care, pe spaţiile verzi aflate în administrarea instituţiei dvs. constataţi
matedal dendrologic în declin biologic avansat, cu scorburi profunde. cilindru central
putred/lipsă, ciuperci saprofite i/sau uscaţi 80-100%, vă adresăm rugămintea de a respecta
prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter de aviz generai (‘nr. 3045/15.04.2020) pentru
Iucrări de întreţinere a rnaterialzdui dendrožogic pentru perioada de vegetaţie, prin marcarea,
în funcţie de situaţie1 a arborilor respectivi cu vopsea specială de culoare roie dacă sunt uscaţi
în proporţie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde dacă se află în declin biologic avansat, iar
informaţiile privind starea i dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora în
teren, etc., se vor centraliza i transmite către Direcţia de Mediu însoţite de fotografii relevante
- parafate, conform speciűcaţülor.

Menţionăm faptul că în baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se execută Iucrări de
defriare a arboriIor/arbutilor de pe raza Municipiului Bucureti.

Conform celor menţionate mai sus vă rugăm să dispuneţi analizarea, verificarea i luarea
măsurilor ce se impun pentru soluţionarea corespunzătoare a situaţiei semnalate de petent, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare i a celor cuprinse în cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020, urmând ca măsurile adoptate să fie comunicate atât petentului, cât i

serviciului de specialitate din cadrul Direcţiei de Mediu (conform asteriscului din aliniaml 11).
Intrucât, în spaţiul verde aferent bloeului D 26 la data verificării nu au fost inventariaţi

arbori cu semne specifice de decin biologic (arbori uscaţi), în situaţia în care acetia există
totusi în jurul blocului in vederea reanalizării cererii privind defriarea acestora i pentru o

determinare corectă a gradului de deelin biologic, rugăm reprezentanţii Asociaţiei de proprietari

să revină cu o solicitare si Iocalizare exactă a acestora în primăvara anului 2020 după pomirea
in vegetaţie a tuturor speciilor de arbori. (sfârit luna mai).

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, la avizierul blocului D 26 sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea tuturor locatarilor.

( Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
DeJŕiare — ] ex.

Vă mulţumim pentru colaborare,

DIRECZ&UTW ADJUNCT,
*ŰŞŞIIMJLESCU

Intocrnit
Expert Ęj%ristěna ENA CHE

Red E.C. / 4 ex. —
2104.2020 prezentut avtz a fost postat pe sile-uI PMB 4. APR 2ď

Iittp pe data de
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PRIMARIA MUN1CIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

Nr. 1833992/2374 APit Luy

CĂTRE
AĐMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
-DL
B-dul nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector 6
- Asociaţia de proprietari BI. 105
Str. Cupolei nr. 2, sector 6

o
(str. Reveriei x Aleea Agigea, zonă parcare tip SMART amplasată în spate bloc

105 din str. Cupolei nr. 2 i bloc 17 din B-dul Iuliu Maniu nr. 55)

Referitor la adresa dvs. nr. 13061/04.03.2020, înregistrată la P.M.B cu nr.

1833992/09.03.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr. 2374/10.03.2020, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului

de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în vecinătatea Iocului de

parcare de reedinţă, parcare situată în lateral stânga parcare tip SMART arnplasată

pe str. Reveriei, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
16.03.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în

conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor

verzi din intravilanul locałităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit

RC.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe

teritoriul Municipiului Bucureti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şÎ

întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul

Bucureti, avizăm
Toaletare:
Parcare situată în spatele blocurilor 17 din B-dul Juliu Maniu nr. 55 şi bloc 105 din

str. Cupolei nr. 2, stânga acces parcare tip SMÁRT:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 25cm, h lOm - reducerea cu maximum lm din

lungimea ramurilor pendule spre parcare ş carosabile, în vederea echilibrării

coronamentului i a eliminării riscuiui de &ângere i prăbuire a ramurilor la condiţii

meteo nefavorabile, cu aplicarea ĺucrărilor de formare ş echilibrare a eoronamentului

i eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza

acestuia (primul etaj de arpante)
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Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriuĺ Municipiului Bucure$i, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

In situaţia în care arborele îi înclină coronamentul, îi mărete ungbiul de
înclinare al trunchiului, rugăm proprietarű parcărilor din zonă să revină cu solicitare
la Registratura Primăriei Municipiului Bucureti, pentru reanalizarea situaţiei.

Pentru probfemele generate de sistemul radicular al arborelui, soluţia tehnică
aptă legislativ este răzuirea rădăcinilor în limitele tehnice aplicate la momentul
refacerii covorului asfaltic al parcărü. Totodată, recornandăm administratorului legal
al terenului, ca odată cu refacerea covorului asfaltiv al parcării să formeze în jurul
arborelui pastila necesară dezvoltării arborelui, în confonîiitate cu prevederile
tenhice, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa/etare —] ex.

DIRECTOR EXECUTIVADJUNCT,
MIHĂILESCU

24. APR 2020

Inlocnsil
Expđí&g. Cristina ENACHE

Red EC. 14 ex. — 21.03.2020 prezenlul aviz a fost postat pe sile-ul PMB
pe daIa de

/ C:
-(7 n.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

CĂTRE
ADMINISTRA TIÁ DOMENIULUI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. TD 7
Str. Valea Iui Mihai nr. 12, Sector 6
-DL

Referitor la adresa dvs. nr. 13903/04.03.2020, înregistrată la P.M.B eu nr.
1834030/10.03.2020 şi Ia Direcţia de Mediu eu nr. 2377/10.03.2020 prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui ‚ transmisă prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în
spaţiul verde aferent blocului TD 7 din str. Valea lui Mihai nr. 12, vă facem cunoscut
că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.03.2020, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiflcăńle i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
avizăm:
Defripre cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verdefaţă bloc dreapta acces către scară lirnita spaţiului verde către Wotuar:

- 1 ex. Fraxinus sp. (&asin) O 3Ocm, h 9-lOm cu scorbură Ia baza coletului ş
urme de galerii provocate de acarieni, ceea ce indică declinul biologic al arborelui,
uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lenmoasă
rezultată în urma defřiării, pentru a nu bloca căile de acces ş se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteńorarea constmcţiilor din jur i a autoturismelor din
parcările aferente locaţiei, precum ş de creare a condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal ał terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

Nr. 1834030/2i
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nr. 304/2009 privind aprobarea Norrnelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat

pentru defdsare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia
plantării altui arbore tânăr cu baIot de pământ, circumferinţa trunchiului de

20-28cm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în

spaiu1 verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele

de utitităti, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2020 — primăvara anului

2021.
La ťinalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea veriűeării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se

vor aplica saneţiuni conf. art, 4 din ace1ai act normativ.
Defrisarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
D1. are obligaţia, ca imediat după prirnirea avizului să îl

afieze, în copie, la avizierul bloçului TD 7 sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii.
Dejřżsare — J ex. iiscat 80%

DIRECTOR EXECUTIvADJUNCT,

Experqęist,na ENACHE

26, AFR 2ö10

Red EC .1 ex. — 23.04 2020 prezcnlul aviz a fost po&laI pe site-u! PMB
hiip .prnb ro:InsIiIuI,tprinlar,wdirecii,direclia niediu. n ite arhnri _in consullare;avize arbori in consnllare.php pe dala de

I .tr9 I



LZ

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1832495/2255 04. MAL

cA TRE
Administratia Domeniului Public si Dewoltare Urbana Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6
Adminisfra jia Unitalilor de fnvdldmanf Sector 6 – octavian.veriotte@as6 .ro

Splaiul Independen(ei nr. 315-3 17, Sectorul 6

Spre ;tiinji :
- Asocia jia de proprietari Bl. 729 A
Str. Delinesti nr. 5. Sector 6
- D-na

Str. nr. , Bl. , ap. , sector
- Scoala Gimnaziali nr. 169
Str. Pascani nr. 2. Sector 6(

Referitor la adresa A.D.P. sector 6 nr. 19109/02.03.2020. inregistrata la P.M.B cu
nr. 1832495/04.03.2020 ;i la Direc jia de Mediu cu nr. 2255/05.03.2020, prin care ne
transmite$ spre solulionare cererea d-nei , transmisi pnn e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de intewen Pe asupra unui arbore situat Tn spajiul
verde aferent blocului 729 A din str. Deline§ti nr. 5 , va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren Tn data de 27.04.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic
pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea
spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor. cu modificarile §i completadle ulterioare §i
potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti §i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ;i
intrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul
Bucuresti, avizim :
Defri§are cu scoaterea ridicinilor §i pistrarea alveolei :
Lateral stanga bloc 729 A, in alveold ta limita dinspre gardul §cotii gimnaziate nr. 169 .

- 1 ex. Populus canadensis (plop) el 80cm, h 14m cu scorbura deschisa la baza
coletului, pe trunchi, cu scoar@ exfoliata pe zone ale trunchiului, in pericol de pribu§ire la
condiTii meteorologice nefavorabile. marcat cu vopsea de culoare verde
Curtea §colii Gimnaziale nr. 169, latura dinspre strada Detine$ti .

- 1 ex. trunchi Populus pyramidalis (plop) a 40cm, h 10m . uscat 100% cu scoar@
exfoliata pe trunchi ;i Hra coronament. in pericol de prabu§ire la condi Iii meteorologice
nefavorabile.

Lucrarile avizate se vor executa astfel : pNn grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57. cu acordul Asociafiei de proprietari, pentru arborele situat Tn domeniul
public ;i prin grija Administrajiei §colilor Sector 6. pentru exemplarul amplasat Tn curtea
§colii, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata Tn urma defri§arii. pentru a nu bloca caile de
acces §i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur

I
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§i a re}elelor aeriene. precum ;i de creare a condiliilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar.

Precizam ca administratorii legali ai terenurilor sunt raspunzatori de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor, privind :
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu be a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sane Ouni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor avizaji pentru defri?are, avefi obliga fia plantirii a
7ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de 20-28cm 9i inil Time
corespunzitoare circumferin fei in fIIntjie de specie, dupa cum urmeazi :

- 6 ex. se vor planta de catre ADP sector 6 , untIl in locul celui defri;at in lateralul
blocului 729 A in pastila ramasa libera dupa defri§are §i 5 ex. in zonele deficitare Tn
vegetajie de pe raza sectorului 6;

- 1 ex. prin grija Administra}iei Unitalilor de inva}amant sector 6, in spajiul verde
aferent §colii Gimnaziale nr. 169, respectand distanTa reglementara faTa de cladiri §i rejele (
de utilitali, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 ann. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, cele doug entitaTi au obliga}ia 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 sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

In situa Ua in care A.D.P. sector 6, realizeaza plantarea de arbori tineri Tn pastilele
goale aflate Tn aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va !ine cont de
respectarea prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea
alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti

D-na are obligaTia, ca imediat dupa primirea avizului sa il
afi§eze, in copie, la avizierul blocului 729 A sau intr-un loc vizibil, pentru Tn§tiin}area
tuturor locatarilor.

Menjionam ca la data verificarii pe teren, arborele situat Tn domeniul public era
marcat cu vopsea verde, motiv pentru care rugam administratorul legal al terenului sa r
verifice in tabelele ce include arborele Tn discu jie ;i sa procedeze la §tergerea lui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acela§i material
dendrologic, iar defri§area arborelui situat Tn curtea institujiei de Tnvalamant, avizat, se va
face cu aplicarea prevederilor adresei Direc}iei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

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

EXECUTIV ADJUNCT,
MIH,4ILESCU

/gTI
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1834028/2378 n

cA TRE
ADMINISTMTIA DOMENIULUI PUBLIC

sl DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

d!I: IV1r t { / 2 a 2 0

Spre §tiin Ta :
- Asocia fia de proprietari Bl. 43
Str. Olane§ti nr. 2, Sector 6
- Dl.

(

Referitor la adresa dvs. nr. 13236/04.03.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1834028/09.03.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 2378/10.03.2020, prin care ne
direcjionaji spre solu}ionare cererea d-lui , transmisa prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de intewen Tie asupra arborilor usca$ situa}i
In spajiul verde aferent blocului 43 din str. C)lane;ti nr. 2, in vecinitatea locurilor de
parcare cu nr. 10-11, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de
27.04.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor
verzi din intravilanul localitaTilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spa but verde fala bloc :

- 1 ex. Malus domentica (mar) el 10cm, h 4m, 100% uscat situat Tn stanga
acces scara catre coltul blocului

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) a 15cm, h 6m, 100% uscat situat Tn zona
parcarilor numerotate cu nr. 10 §i II, situate in lateral dreapta acces scara catre col}ul
blocului.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asocia+iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur ;i a re}elelor aeriene,
precum §i de creare a condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranTa

bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucririlor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

(
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nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Qe a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor usca Ii, aviza}i
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protec}ie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, ave$ obliga ga
plantirii a 2 ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa trunchiului de
20-28cm §i Tnil$me corespunzitoare circumferin fei in nInejie de specie, in
spaTiul verde aferent blocului 43, respectand distanTa reglementara faTa de cl£diri §i
reTele de utilita Ii, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, aveji obligaTia de a anun}a DirecTia 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.

Dl. are obliga}ia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI a6'-7.
in copie, la avizierul blocului 43 sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn§tiinTarea tutu. _ ,
locatarilor.

Defri;area arborilor avizaTi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
DirecTiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

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

I
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1834026/2379
0.4. MAI, 20ZO

cATRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

sl DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiinji :
- Asociafia de proprietari Bl. 8 P
B-duI Iuliu Maniu nr. 61, Sector 6
- Dl.

(

(B-duI Iuliu Maniu nr. 61, Bl. 8 P, sector 6 – aliniament)

Referitor la adresa dvs. nr. 16627;16705/04.03.2020, ’inregistrata la P.M.B cu
nr. 1834026/09.03.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 2379/10.03.2020, pNn care ne
transmiteTi spre solulionare cererea d-lui , transmisa prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de interven}ie asupra unui arbore situat in
aliniamentul B-dului Iuliu Maniu nr. 61, in dreptul blocului 8 P care afecteaza
cablurile de alimentare electrica §i cablurile STB, va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren Tn data de 16.03.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
§i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile §i
completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protec jie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
Aliniament B-duI Iutiu Maniu yala bloc 8 P , stdnga acces scara 4 (at II-lea arbore
din atiniament) .

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ci 60cm, h 14mcu coronamentul pendul peste
rejeaua de cabluri electrice stradale ;i aleea carosabila - reducerea lungimii ramurilor
pendule parra la readucerea coronamentului la cre§terea verticala, in vederea
eliminarii riscului de frangere ;i prabu§ire a ramurilor la condi gi meteo nefavorabile,
aplicarea lucrarilor se va face etapizat astfel incat sa nu se instaleze declinul biologic
prematur, mri a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de
§arpante)

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamni-primivara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepTia

(
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eliminarii ramurilor uscate, opera Pune ce se poate executa in orice perioada a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociafiei de
proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa pentri a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construe}iilor din jur ;i a re}elelor
aerlene .

Precizim ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane duni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Dl. are obligajia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI
afi§eze, in copie, la avizierul blocului 8 P sau intr-un Ioc vizibil, pentru in;tiinjarea
tuturor locatarilor.

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

'CUTIV ADJUNCT,
'H.4ILESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1834020/2381

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asocia fia de proprietari Bl. 28
Str. Ceahlau nr. 10, Sector 6
- Asocia fia de proprietari Bl. 27
Str. Ceahlau nr. 8, Sector 6

Asocia fia de proprietari Bl. 33
Str. Porumbacu nr. 7, Sector 6
- D-na
Str. nr.

(

, Bl. , SC. , ap. , sector

Referitor la adresa dvs. nr. 1518/04.03.2020, inregistrata la P.M.B cu nr.
1834020/09.03.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 2381/10.03.2020, prin care ne
transmiteTi spre solu}ionare cererea d-nei , transmisa prin e-mail
privind emiterea avizului de specialitate de interven Qe asupra arborilor situa}i in
lateralului punctului termic din vecinatatea parcarii situata in spatele blocului 28 din
str. Ceahlau nr. 10, va facem cunoscut ca la verificarea efectuati pe teren Tn data de
27.04.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti §i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i
Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantaTiilor de aliniament din Municipiul
Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spate bloc 33, 27 §i 28, parcarea din jura punctului termic, latura dinspre blocul
33

1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) ei 40cm, h 12-14m
2 ex. Morus sp. (dud) a 25-30cm, h 12-14m, exemplarele sunt crescute

spontan din bordura de siguran@ a punctului termic §i au sistemele radiculare
sec donate la refacerea covorului asfaltic al aleilor carosabile din jurul parcarilor

(
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Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, evacuandu-se masa lemnoasi rezultata Tn urma defri9arii, pentru a nu
bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construejiilor din jur ;i a re}elelor aeriene, precum ;i de creare a condiliilor necesare
plantarii de material dendrologic tanir.

Precizim ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor ;i a persoanelor Tn zona opera$unilor, supravegherea execu}iei lucririlor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Ue a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 pdvind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor avizaTi pentru defri§are, ave fi
obliga fia plantirii a 18ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinja
trunchiului de 20-28cm 9i TIIaljime corespunzitoare circumferin+ei in funcfie de
specie, astfel : 2 ex. pa latura punctului termic de unde ace§tia au fost defri§aTi, iar 1
restul arborilor se vor planta un arbore Ia 4 locuri de parcare din parcarile din
celelalte laturi, in perioada optimi de plantare din toamna anului 2020 – primivara
anului 2020. Arborilor li se vor crea aiveole, care vor respecta dimensiunile standard,
astfel Tncat ace§tia sa se poata dezvolta Tn condi Iii optime, cu respectarea pre\,'ederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i intrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure;ti.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaliilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, ave$ 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 sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

D-na /Asociajiile de proprietari ale celor doui blocuri (27 §i
33) au obliga Fia, ca imediat dupi primirea avizului sa il afi§eze, in copie, la avizierul
blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru in§tiin}area tuturor locatarilor. (

Defri;area arborilor avizali se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
De/ri§are – 3 ex.

ADJUNCT,

„, Jn:i:„„.-CH.
//7

R,d , E.c. / s ,x. – 29.04.2020 p„„„t„1 ,„i, , f„t p„t,t p, ,it,-„l PMB 3 a AN 2828
http \\ \\ \\ pnlb ro lnstitutll prinIarla dlrectll dlrectla nredlll a\ I/c arh011 in consultare iI\ i/c arborl lnc011sult;Irc pIljI , pe data de... ... ... .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1834018/2382 TX:MAI 208

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9. Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asocia ga de proprietari Bl. 91-95
Str. Zboina Neagra nr. 8-10, Sector 6
- Dl.

Referitor la adresa dvs. nr. 1573/04.03.2020. Tnregistrata la P.M.B cu m.
1834018/09.03.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 2382/10.03.2020, prin care ne
transmite$ spre solu}ionare cererea d-lui . transmisa prin e-mai. privind
emiterea avizului de specialitate de intervenjie asupra unor arbori situaji in faTa blocului ;i
defri§area unui arbore uscat situat Tn spatele blocului 91-95 din str. Zboina Neagra nr. 8-
10, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 27.04.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor. cu
modiHcarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti. avizim :
Toaletare :

SpaTial verde faTa bloc stdnga – dreapta acces scara 2 :
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) el 10-15cm, h 5-6m - reducerea cu maximum Im

din lungimea ramurilor care afecteaza faIada blocului Tn vederea echilibrarii coronamentelor
Ti a eliminarii riscului de frangere §i prabu§ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile.
eliminarea ramurilor uscate. ari a se elimina ramurile tinere de la baza acestora
(primul etaj de §arpante)
Defri9are cu scoaterea ridicinilor :
Spajiut verde /aTa bloc in dreapta acces scara 2 .

- 1 ex. trunchi Prunus cerasifera (corcodu;) O 10cm. h 3m. 100% uscat
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6. nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asocia+iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa pentru
a nu bloca caile de acces. luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcjiilor din jur §i a rejelelor aeriene, astfe I :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor 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 excep Ua eliminarii ramurilor uscate.
operajiune ce se poate executa Tn orice perioada a anului).

(

\

I
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defri;area §i scoaterea radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor pentru plantarea de
material dendrologic tanar.

Precizim ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operaTiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind :
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sancTiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec ge a spaTiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure;ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, ave$ obliga Pa plantirii altui
arbore tanir cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de 20-28cm §i Tnil Ome
corespunzitoare circumferin jei in funcfie de specie, in spa}iul verde aferent blocului
respectand distanja reglementara faTa de cladiri §i re}ele de utilitali. in perioada optima de
plantare din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului {
Bucure§ti. aveji obliga jia de a anunja 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 din acelasi act normativ

In vederea reanalizarii cereni privind defri§area arborelui din spagul verde aferent
spatelui blocului, despre care spuneji ca ''este uscat “, va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren to$ arborii erau porni Ii in vegetajie, Tnsa pentru o determinare corecta a
gradului de declin biologic trebuie sa reveni$ cu o solicitare Tn vara anului 2020 dupa
pornirea Tn vegetaTie a tuturor speciilor arborilor (luna iunie-iulie).

DI. are obliga}ia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI
afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil. pentru Tn§tiin}area tuturor
locatarilor

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direc}iei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016

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

Defri§are – 1 ex. uscat 100%

"la ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 29.(A.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http \\\\\\ IImb rtl in\titlltil prlmdrla dlrcctil dlrcctl,I nlcdlu a\ i/e arborl in cttnsttlt,Irc a\17earhorl in cIIn sultarc php , pe data de. 30, APR. 7020

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pogal 05001 3, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00

http://www.pmb. ro



qJ

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1834659/2481
1 2. MAt. 2'120

c,iTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

A

In aten fia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre §tiin}a :
- Asocia fia de proprietari Bl. M II B 8/2
Aleea vlasiei nr. 4, sector 6
- D-na

nr. , Bl. , sc. , ap. , sector

(

Stimate Dowlnute Director General,

Ca urmare a adresei d-nei , transmisa prin e-mail,
Tnregistrati la Primaria Municipiului Bucure;ti cu nr. 1834659/13.03.2020 §i la
DirecTia de Mediu cu nr. 2481/16.03.2020, pan care transmite spre solu}ionare adresa
Asocia}iei de proprietari privind starea arborilor/arbu;tilor aHaji pe spa gul verde
aferent blocului M II B 8/2 din Aleea Vlisiei nr. 4 care necesita interven Iii de

intre}inere/formare/regenerare, precum §i defri§area unor arbori Tn declin biologic, va
facem cunoscut ci la verificarea efectuata pe teren in data de 04.05.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile Ti completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, avizam :
Defri9are cu scoaterea ridicinilor :
SpaTtuI verde fala bloc, dreapta acces scara B .

- 1 ex. Prunus domestica (prun) a 10cm, h 5-6m, coronamentul dezechilibrat,
;arpanta ramasa, care formeaza jumatate de coronament, este pendule peste aleea de
acces Tn scari, in pericol de dezradacinare §i prabu§ire,p'.iGoZ yo 2
Lateral bloc scara B :

- 1 ex. Morus sp. (dud) a 15cm, h 10m, uscat/67'0%

(
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Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asocia{iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultati Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur §i a re}ele}or aedene,
precum ;i de creare a condiliilor necesare plantirii de material dendrologic tanar.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza$ pentru defri§are, avefi obliga ga plantirii
a 2ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa trunchiului de 20-28cm §i
TIIaljime corespunzitoare circumferinjei in funcjie de specie, in zone deficitare in
vegetajie de pe raza sectorului 6, intrucat densitatea materialului dendrologic din
spa gul verde aferent blocului M II B 8/2 nu permite dezvoltarea in condi gi optime a
materialului tanar plantat, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020.

In situa}ia in care plantarea de arbori tineri se executa Tn pastilele goale afTlate in
aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va Fine cont de respectarea
prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ;i intrejinerea alveolelor
stradale din cadrul planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec{ie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, ave}i obligajia de a amin{a Direc}ia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verincirii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor
aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela;i act normativ.

Defri§area arborilor avizaji se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016

in ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de intre}inere care constau in lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor din spajiile verzi
aferente blocului M II B 8/2 din Aleea vlasiei nr. 4, va comunicim urrnatoarele :

1) luand in considerare calitatea institu}iei dvs. de administrator al spaTiilor
verzi potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Mtmicipiului Bucure§ti
;i Consiliul Local al Sectorului 1-6 §i obligajiile ce va revin privind: protec}ia ;{
conservarea spajiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozijiei §i £
calitalii spa}iilor verzi; elaborarea ;i aplicarea unui complex de misuri privind
aducerea §i men}inerea spa}iilor verzi in starea corespunzatoare func}iilor lor, potrivit
prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea
spaTiilor verzi din intravilanui localita}ilor;

2) Tinand cont de faptul ca in perioada de vegeta de nu sunt recomandate
aplicarea lucrarilor de Tntre}inere privind echilibrarea coronamentelor (excep ge fac
arborii cu coronamente dezechilibrate prin frangere ca urmare a condiliilor
meteorologice extreme) la materialul dendrologic pornit Tn vegetage, in perioada de
van 2020 (de vegetaTie) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al
adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure§ti (PIVIB) -
DirecTia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice situate pe
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raza Municipiului Bucure;ti le este acordat dreptul de a efectua lucriri de eliminare a
ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor afla}i pe spaTiile
verzi administrate, mri a fi necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de
specialitate, adresata Direcjiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti.

Astfel, administratorii spa}iilor verzi publice au posibilitatea de a realiza
interven}iile asupra vegeta}iei Tn mod planificat §i organizat, in hIne ge de necesita Ole
identificate de ace§tia §i de cetajeni, asocia Iii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se
asigure Tntre}inerea corespunzatoare a vegetaliei cu menjinerea starii de viabilitate a
arborilor §i arbu§tilor prin realizarea unor interven Iii profesionale, cu echipamente §i
instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de interven Pe.

3) Totodata, in situa jia in care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi
aplicate Tn perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020, administratorul legal al terenului
are obligajia de a jine cont de prevederile aliniatului r – Gestionarea Solicitdrit or de
Toaletar e preluand, reTinand, analizand, centralizand §i prioritizand solicitarile
Tnregistrate Tn cadrul instituTiei.

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

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitaTii adresei cu caracter general
nr. 3045/15.04.2020 ave$ responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea
peten}ilor, care au ca obiect solicitarea de intewengi asupra materialului dendrologic
aflat pe spaTiile verzi domeniu public pe care le deFine Ti in administrare 9i de a le
solu bona prin verificarea, evaluarea materialului dendrologic §i luarea unei decizii
privind aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea lucrarilor de Tntre}inere/formare sau
regenerare in func Tie de situaTie §i de perioadele de vegeta}ie specifice acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direcjia de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Bucure§ti nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru
materialul dendrologic din spa}iile verzi situate pe domeniul public al Municipiului
Bucure;ti, avand in vedere faptul ca adresa cu caracter general nr. 3045/15.04.2020
acopera gestionarea §i organizarea lucririlor de intre}inere a materialului dendrologic
aflat pe spa}iile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure§ti.

In situaTia Tn care, pe spa}iile verzi aflate in administrarea institu}iei dvs.
constataji material dendrologic in declin biologic avansat, cu scorburi profunde,
cilindru central putred/lipsa, ciuperci saprofite 9i/sau usca}i 80-100%, va adresam
rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter de aviz
general (nr. 3045/15.04.2020) pentru tucrdri de tntre}inere a materialului dendrologic
pentru perioada de \?eget a jie, prin marcarea, in func Tie de situa Tie, a arborilor
respectivi cu vopsea speciala de culoare ro§ie daca sunt uscaji in proporTie de 80% -
100%, sau cu vopsea verde dad se ana in declin biologic avansat, iar informajiile
privind starea §i dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora in teren,
etc., se vor centraliza §i transmite catre Direc jia de Mediu Tnso Ute de fotografii
relevante - parafate, conform specifica{iilor.

r

qr
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Men+ionam faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi
lucriri de defri§are a arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure§ti.

Conform celor men}ionate mai sus vi rugim sa dispune}i analizarea, verificarea
§i luarea masurilor ce se impun pentru soluTionarea corespunzatoare a situajiei
semnalate de petent, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;i a celor
cuprinse in cadrul adresei m. 3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie
comunicate atat petentului, cat 9i serviciului de specialitate din cadrul Direc}iei de
Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor ;i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind :
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru reanalizarea §i solulionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de
specialitate pentru defri§area arborelui aparjinand speciei Acer negundo (a4ar) situa+
in faTa blocului, coIT catre lateral bloc scara A, care prezinta sistemul radicular la
suprafa Q, Hind pozijionat la o distanTa mica faR de trotuarul de garda al blocului, este
necesara prezentarea unei expertize tehnice Tntocmita de citre un expert tehnic
atestat de citre Ministerul Dezvoltirii Regionale 9i Administrajiei Publice
(MDRAP). Prin urmare, va recomandam si contacta$ un expert tehnic atestat de c3tre
MDRAP. Lista experjilor tehnici §i datele de contact ale acestora sunt disponibile pe
site-ul ministerului www.mdrap.ro, sec}iunea ConstrucTii, subsec}iunea Atestdri
tehnico-profesionate/Experji tehnici – Lista experjitor tehnici atestaji sau accesand
direct link-ul :

www .mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici.
D-na are obligaTia, ca imediat dupa primirea avizului

sa il afi§eze, in copie, la avizierul blocului M II B 8/ 2 sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru
instiintarea tuturor locatarilor.

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

Defri§are – 2 ex. uscaTt Oo_ tool.

Vi mIlllumim pentru colaborare,

CUTIV,
POPA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rb?an MIH,ziILESCU
cba /.

Infocmit

ExP@t& Cristina ::THE/ O 8. MAI 2020
Red : E.C. / 4 ex. – 07.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http \\\\x\ plrlb ro lnstItrltll prlmarla dlrcctll dlrectla mediu d\1/c art)orI in constlltarc n\ 1/c arbtlrI in consultarc jlllp , pe data de... ..
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1834784/2482
12. MAI. 21:0

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asocia ga de proprietari Bl. TS 41
Str. Drumul Taberei nr. 73 A, Sector 6
- D-na
Str.

<

nr. , Bl. 9 SC. , ap. , sector

(str. Drumul Taberei–aliniament stradal Tn dreptul imobilului nr. 73 A, sector 6)

Referitor la adresa dvs. cu nr. 20782/09.03.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1834784/13.03.2020 §i Ia DirecTia de Mediu cu nr. 2482/16.03.2020, prin care ne
transmiteTi spre soluTionare cererea d-nei , transmisi prin e-mail, privind
emiterea avizului de specialitate de interven jie asupra arborilor uscaji situa Ti in
aliniamentul str. Drumul Taberei Tn vecinatatea sta}iei STB Valea lalomiTei sensul de
mers citre Piaja Moghioro§, partea numerelor impare, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 14.05.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitililor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure;ti
§i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, avizim :
Defri§are cu scoaterea ridicinilor §i pistrarea alveolelor stradale :
Aliniament str. Drumul Taberei in dreptul imobilului nr. 73 A, parcul din fa}a
blocului TS 4 1

- 2 ex. Fraxinus excelsior (frasin) Ci 30-35cm, h 10-12m, 90- 100% uscate
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu
bloca caile de acces ;i se vor lua misuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcTiilor din jur 9i a rejelelor electrice aeriene ;i STB, precum ;i de creare a
condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic tank.

(
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Precizam ca administratorul legal al terenului este rispunzitor de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
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 privind aprobarea Normelor de protec jie a spaTiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor usca Ii, avizaji
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, aveji obligafia
plantirii a 2ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa trunchiului de
20-28cm §i ’iniljime corespunzitoare circumferin fei ’in func Pe de specie, in locul
celor defri§a Ti in vederea completarii aliniamentului, in perioada optimi de plantare
din toamna anului 2020, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantaTiilor de
aliniament din Municipiul Bucure§ti. Recomandam plantarea speciilor preponderente
ale aliniamentului din zona defri§arii (frasin) .

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. '
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, aveji obligaTia de a anunja DirecTia de Mediu din cadrul
P.M.B. In vederea verificarii Tn teren a plantirilor Tn compensare. in caz contrar se
vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela;i act normativ.

AsociaTia de proprietari a blocului TS 41 are obliga Iia, ca imediat dupa
primirea avizului sa Tl afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil,
pentru in§tiinjarea tuturor locatarilor.

Menjionam ca la data verificarii pe teren, arborii erau marcaTi cu vopsea
ro§ie, motiv pentru care rugam administratorul legal al terenului sa verifice Tn
tabelele ce includ arborii Tn discu Tie §i sa procedeze la §tergerea lor din inventarieri,
pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acela§i material dendro logic.

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

Defri§are – 2 ex. uscate 90-100% r

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rdwctn MIH,4ILESCU

J&/
<-\ . if;tocmit

Exp,@.-Cri,tina ENACHE
O 8. !'„,.. _..zU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1834776/ 2485 12 MAI. 2120

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ;tiin}a :
DI.

(Locul de joaci situat in spate bloc OS 3 din str. Tincani nr. 3, sector 6)

(

Referitor la adresa dvs. nr. 16613/09.03.2020, inregistrata la P.M.B cu nr.
1834776/13.03.2020 ;i la DirecTia de Mediu cu nr. 2485/16.03.2020, prin care
direc}ionaji spre solulionare cererea d-lui , transmisa prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de intervenTie asupra unui arbore putrezit
situat Tn spa}iul verde aferent parcirii situata Tn spatele blocului OS 3 din str. Tincani
nr. 3, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren in data de 04.05.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea §i administrarea spaTiilor verzi din intravilanul
localitaTilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spa}iilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
SpaTial verde limitrof tocului de joacd situat in spatele blocului OS 3, in vecindtatea
locurUor de parcare 18, 19 Ti 20 amptasate in latura stangd a parcutui la intersecTia
ateilor carosabile :

- 1 ex. Populus canadensis (plop) a 60cm, h 16m, mri semne vizibile de declin
biologic (scorburi la baza coletului sau pe trunchi, galerii de acarieni/ciuperci
saprofite care indica cilindrul central putred, etc.) - eliminarea ramurilor uscate §i
reducerea cu maximum 3m din lungimea ramurilor tinere pentru a evita frangerea
acestora la condilii meteo nefavorabile, avand in vedere varsta inaintati §i esen}a

slaba a lemnului speciei.
Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I

la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi
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

(

Bd. Regina Elisatnta nr. 47, cod po§tal 050013, sector 5, Bucure gi, Romania

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



eliminirii ramurilor uscate, opera$une ce se poate executa Tn orice perioada a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construe}iilor din jur 9i a re}elelor aeriene.

Precizam ci administratorul legal al terenului este rispunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu Pei lucrarilor,
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".(J.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Menjionam faptul ca, solicitarea d-lui privind emiterea avizului
de defri§are nu se justifica.

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

EXECUTIV,
Simona'

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT.
Ring,n MIH,£iILESCU

/\

#tofmi!
ENACHEristina

(

8 & MAI. 2820
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe m. 9, Sectorul 6

in atentia: Domnului DIRECTOR GENERAL C

Stimate Domnute Director General,

(

Ca urmare a adresei dvs. nr. 5416/10.04.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1838218/16.04.2020 ;i la DirecTia de Mediu cu nr. 3101/21.04.2020. prin
care solicita$ in regim de urgen@ emiterea avizului de specialitate privind defri§area unor
arbori uscaji §i Tn declin biologic avansat afla$ pe spajiul verde aferent adiacent alei
pietonale din spatele blocului ITN din Aleea Dumbravi}a nr. 2, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 06.05.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ;i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor. cu modificarile §i completarile
ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a
spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
SpajtuI verde sHunt in spate bloc ITN, tntre aleea pietonald $i limita teren sport tenis “Dax
Terns Club “ §i $coala nr. 164

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) el 25cm, h 10m, prezinta scorbura longitudinala pe
lungimea trunchiului. galerii de ciocanitoare §i este situat Tn vecinatatea stalpului de
iluminat public dreapta intrare Tn clubul de tenis;

- 1 ex. Catalpa sp.(cataIpa) a 15cm. h 10m,uscat 100% .dezradacinat sprijinit Tn
coronamentul arborelui din vecinatate, in pericol de prabu§ire;

- 1 ex. trunchi Malus domestica (mar) el 10cm, h 6m. 80% uscat, situat la limita
terenului de tenis, in dreptul penultimului panou de gard;

- 1 ex. trunchi Fraxinus sp.( frasin) a 15cm. h 3m, uscat 100% situat Tn dreptul celui
de-al 3-lea panou de gard;

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 30cm. h 10m, uscat 100%, Hra scoar@ pe trunchi, una
dintre §arpante este Tntrepatrunsa Tn coronamentul arborelui Tnvecinat, situat Tn dreptul pistei
de atletism din curtea Scolii nr. 164;

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 50-60cm, h 10m, Tnclinat 45'’ peste gardul §colii.
prezinta scoar}a exfoliata pe trunchi §i are incastrat in trunchi o plasa veche de gard metalic.

Lucrarile avizate se vor executa Tn regim de urgen@ prin grija A.D.P. sector 6, nr. de
telefon 021/4 10.09.57, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata in urma defri;arii, pentru a nu

(
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bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construe}iilor din jur §i a rejelelor aeriene, precum §i de creare a condiliilor necesare
plantarii de material dendrologic tanar.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor avizaji pentru defri§are, aveji obligajia plantirii a
16ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de 20-28cm §i
inil gme corespunzitoare circumferin fei in func Pe de specie, in zone deficitare in
vegeta Oe de pe raza sectorului 6, intrucat densitatea materialului dendrologic din spajiul
verde aferent terenului clubului ;i ;colii 164 nu permite dezvoltarea Tn condi Hi optime a
materialului tanir plantat, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020.

In situa Tia in care plantarea de arbori tineri se executa in pastilele goale aflate Tn
aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va One cont de respectarea
prevederilor din H.C.G.M.B. m. 114/2011 privind amenajarea ;i intrejinerea alveolelor
stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure;ti

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, ave}i obligaTia de a anun}a 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 normativ.

Defri;area arborilor aviza li se va face cu aplicarea prevederilor adresei DirecTiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016

in ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de Tntrejinere care constau Tn lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor celorlal$ arbori din spa HuI verde aflat
in discuti . va comunicam urmatoarele :

1) luand in considerare calitatea institujiei dvs. de administrator al spajiilor verzi
potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure§ti 9i Consiliul
Local al Sectorului 1-6 ;i obliga}iile ce va revin privind: protec ga §i conservarea spajiilor
verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozijiei ;i a caliti Iii spa}iilor verzi;
elaborarea §i aplicarea unui complex de masuri privind aducerea ;i menTinerea spajiilor
verzi Tn starea corespunzatoare func}iilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr.
24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor;

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegetabe nu sunt recomandate ‘
aplicarea lucrarilor de intre}inere privind echilibrarea coronamentelor (excepTie fac arborii
cu coronamente dezechilibrate prin frangere ca urmare a condiliilor meteorologice extreme)
la materialul dendrologic pornit Tn vegetajie, in perioada de vara 2020 (de vegeta Tie) se
permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020
emisa de Primaria Municipiului Bucure§ti (PMB) – DirecTia de Me(liu, pan care
administratorilor legali ai spajiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure§ti k
este acordat dreptul de a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau
fisurate din coronamentele arborilor afTla$ pe spa}iile verzi administrate, mri a fi necesara
solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata Direcjiei de Mediu din
cadrul Pdmariei Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza interven}iile
asupra vegetajiei in mod planificat §i organizat, in func Tie de necesita Ole identificate de
ace§tia §i de cetajeni, asocia Iii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure Tntrejinerea
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corespunzatoare a vegetajiei cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor §i arbu§tilor prin
realizarea unor intervenjii profesionale, cu echipamente §i instrumente de lucru adecvate
materialului dendrologic ;i tipului de intervenjie.

3) Totodata. in situa Tia in care lucrarile sus menjionate. nu vor putea fi aplicate
in perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020, administratorul legal al terenului are obliga}ia
de a !ine cont de prevederile aliniatului r – Gestionarea Solicitdrilor de Toaletare preluand,
re}inand, analizand, centralizand §i prioritizand solicitarile Tnregistrate Tn cadrul institujiei.

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

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direcjia de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Bucure§ti nu va mai emite avize de toaletare pe loca{ii punctuale pentru
materialul dendrologic din spajiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului
Bucure;ti. avand Tn vedere faptul ca adresa cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera
gestionarea §i organizarea lucrarilor de Tntrejinere a materialului dendrologic aflat pe
spajiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure;ti.

Menjionim faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi lucriri
de defri§are a arborilor/arbu§tilor de pe raza Municipiului Bucure§ti.

Conform celor menjionate mai sus vi rugam sa dispune$ analizarea, verificarea §i
luarea masurilor ce se impun pentru solu}ionarea corespunzatoare a situajiei semnalate de
petent. in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare §i a celor cuprinse in cadrul adresei
nr. 3045/15.04.2020. urmand ca masurile adoptate sa He comunicate atat petentului. cat §i
serviciului de specialitate din cadrul Direcjiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul
11)

(

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran Ta bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor. supravegherea execujiei lucrarilor. privind : respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor. in caz contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

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

Defri§are – 6 ex. din care 4 ex. uscate 80- 100%

( va mullumim pentru colaborare,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ran>an

it
lina ENACHE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 18348529/ 2487
49 MAL 2&I

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ;tiin}a :
- Asocia jia de proprietari Bl. 131
Str. Ion Manolescu nr. 4, Sector 6
- D-na
Str. nr. , Bl. , sc. , ap.( sector 6

Referitor la adresa dvs. nr. 21419/09.03.2020, inregistrata la P.M.B cu nr.
1834852/13.03.2020 §i Ia DirecTia de Mediu cu nr. 2487/16.03.2020, prin care ne
direcTiona}i spre solulionare cererea d-nci , transmisa prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra unui arbore uscat situat
in spa guI verde aferent blocului 131 din str. Ion Manolescu nr. 4, va facem cunoscut
ca la verificarea efectuata pe teren in data de 06.05.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i,
avizim :
Defri9are cu scoaterea ridicinilor :
Spajiut verde spate bloc, stanga acces scara 3 – catre aleea pietonald de tranzit din
lateral bloc :

- 1 ex. trunchi Populus canadensis (plop) Ci 30cm, h 12, 100% uscat cu
ciuperci saprofite pe trunchi §i unghi de inclinare de cca 25'’ catre coronamentul
arborelui invecinat.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asocia+iei de proprietari a blocului 131, evacuandu-se
masa lemnoasa rezultati Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor
lua misuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur §i a
autoturismelor din zona, precum ;i de creare a condiliilor necesare plantarii de
material dendrologic tanar.

(
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Precizam ci administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancTiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec lie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avefi obligafia
plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de
20-28cm §i Tnil Ome corespunzitoare circumferinfei Tn fIInt He de specie, in
spa}iul verde aferent blocului 131 respectand distanTa reglementara faTa de cladiri §i
rejele de utilitali, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020.

La finalizarea lucririlor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi de pe teritoriul r
Municipiului Bucure§ti, ave$ obligaTia de a anun}a DirecTia de Me(liu 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 normativ.

D-na are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului sa il
afi§eze, in copie, la avizierul blocului 131 sau intr-un loc vizibil, pentru in§tiinjarea
tuturor locatarilor.

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 1 ex. uscat 100c70

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

. iBtocmit

Exp„t)@. C,i,ti„, ENACHE

15. MAt. 2828
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1834851/ 2488

lg MAL @@
cA TRE

ADMINISTRATIA DOMENIULU] PUBLIC
sl DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

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

Spre §tiin}a :
- Asocia jia de proprietari Bl. o 4, scara D
Str. Drepta}ii nr. 6, Sector 6
- D-na
Str. nr. , Bl , scara , ap. , sector 6

(

Referitor la adresa dvs. nr. 2989/10.03.2020, inregistrata la P.M.B cu nr.
1834851/13.03.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 2488/16.03.2020, prin care ne
direcjionaji spre solulionare cererea d-nei , transmisa prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra unui arbore situaji in
parcarea adiacenta blocului, in dreptul scarii D a blocului O 4 din str. Drepta Iii nr. 6, va
facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 06.05.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spaTiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :
Toaletare :
SpaTial verde spate bloc in platbanda dintre parcdrii, in dreptul locurilor de parcare cu
nr. 10-II §i 23-24 .

- 1 ex. Acer saccharinum (arTar) a 40cm, h 12m, uscat 20-25% - reducerea cu
maximum Im din lungimea ramurilor pendule spre parcare, in vederea eliminarii
riscului de frangere §i prabu§ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile §i forjarea
cre§terilor noi, cu eliminarea ramurilor uscate din coronament, ari a se elimina
ramurile tinere de la baza coronamentelor (primul etaj de §arpante)
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spa Out verde jaId bloc O 4 , in dreapta acces scara D :

- 1 ex. trunchi Prunus cerasifera (corcodu§) a 15cm, h 4m, 100% uscat Hra
coronarnent

Lucririle avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari a blocului O 4 scara D,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur §i a rejelelor aeriene,
astfel

(
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spaliilor 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 excep Fia eliminarii ramurilor
uscate, opera$une ce se poate executa Tn orice perioada a anului).

defri§area §i scoaterea radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor pentru plantarea de
material dendrologic tanar.

Precizim ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a
spaTiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure;ti, aveji obliga Pa plantirii altui
arbore tanir cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de 20-28cm ;i TIIal Time
corespunzitoare circumferin fei in func Tie de specie, in spaTiul verde aferent blocului
O 4 respectand distan}a reglementara faIa de cladiri §i rejele de utilita Ii, in perioada
optima de plantare din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, ave$ obligaTia de a anun Ta Direc ga de Mediu din cadrul P.M.B.
in vederea verificarii Tn teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica
sanctiuni conf. art. 4 din acelasi act normativ.

D-na are obligaTia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI
afi§eze, in copie, la avizierul blocului O 4 scara D sau intr-un loc vizibil, pentru
Tnstiintarea tuturor locatarilor.

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016

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

(

f

. _.Intocmit

Experlqgg. Cristina ENACHE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1834850/ 2489 79 MAL 2020

c,iTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ;tiin}a :
- Asocia Pa de proprietari Bl. 10
Calea Giule§ti nr. 107, Sector 6
- D-na

(

(Calea Giule9ti nr. 107, Bl. 10, Sector 6)

Referitor la adresa dvs. nr. 21136/09.03.2020, inregistrata la P.M.B cu nr.
1834850/13.03.2020 ;i la Direc}ia de Mediu cu nr. 2489/15.03.2020, prin care
direcjiona$ adresa d-nei , transmisa prin e-mail, privind emiterea
avizului de specialitate de interven jie asupra unui arbore situat Tn spa gul verde
aferent blocului 10 din Calea Giule§ti nr. 107, va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren in data de 04.05.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
§i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i
completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protec Oe a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :

SpaTtuI verde faTa bloc, dreapta acces scara C
- 1 ex. trunchi Populus canadensis (plop) a 45cm, h 10m, 100% uscat,

scorbura deschisa pe trunchi pnn care se poate observa cilindrul central putred.
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultati Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua misuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur §i a rejelelor aeriene,
precum §i de creare a condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranTa
bunurilor 9i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu ge a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po 9taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania

Tel: 021.305.55.00
http://www . pmI). ro



Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, avefi obliga fia
plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferin}a trunchiului de 20-
28cm §i TrIaljime corespunzitoare circumferinfei in fIInt He de specie, in locul
celui defri;at in spaguI verde din fa}a blocului lO, in perioada optimi de plantare din
toamna anului 2020.

La finalizarea lucririlor de plantare conf. art. 9 ann. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveji obliga da 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 din acela§i act normativ.

Defri;area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

D-na are obliga Tia, ca imediat dupa primirea avizului sa il f
afi§eze, in copie, la avizierul blocului 10 sau ink-un loc vizibii, pentru in§tiin}area
tuturor locatarilor.

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

Defri§are – 1 ex. uscat 100%

r

IKtocmit

Exp,Hq&. C,i,tin„ ENACHE

1 5, MAI. 2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1834846/2492
49 Mat 2128

cA TRE
ADMINISTRATLA DOMENIULUI PUBLIC

sl DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

in aten fia: Domnului DIRECTOR GENERAL

Spre §tiinTi :
Asocia fia de proprietari Bl. A 52
Aleea Lunca Cernei nr. 5, sector 6

(

Stimate Domnute Director General.

Ca urmare a adresei dvs. nr. 978/09.03.2020, Tmegistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti
cu nr. 1834846/13.03.2020 ;i la Direc jia de Mediu cu m. 2492/15.03.2020, prin care transmiteji spre
solu}ionare adresa Asociajiei de propdetari privind starea arborilor/arbu§tilor aflali pe spagul verde
aferent blocului A 52 din Aleea Lunca Cernei nr. 5 care necesita intewen Ui de intre}inere/formare/
regenerare, precum §i defri§area unor arbod Tn declin biologic, va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren in data de 04.05.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ;i administrarea spaliilor verzi din
intravilanul localitalilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
pdvind aprobarea Normelor de protec jie a spaTiilor veui pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :

Defri9are cu scoaterea ridicinilor :
Spaliut verde Jcrla bloc .

- 1 ex. trunchi Prunus cerasifera (corcodu§) el IC)cm, h 1,5m,uscat 100% localizat in stanga
acces in scara 4:

- 1 ex. Koelreuteria paniculata (copacul prinjesei) a 30cm, h 10m, uscat 100%, localizat in
stanga acces scara 4;

- 1 ex. Thuja occidentalis (tuia) a IC)cm, h 10m, dezradacinat, in pericol de prabu§ire, inclinat
45'’ peste aleea de acces, localizat in dreapta acces scara 4:
Lateral bloc scara 1 :

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) a 8m, h 6m. uscat 100%
Lucrarile avizate se vor executa pan grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu

acordul Asocia+iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata Tn urma defri§arii, pentru
a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcTiilor din jur §i a re}elelor aeHene, precum §i de creare a condiliilor necesare plantarii de
material dendrologic tanar.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in
compensarea arborilor aviza}i pentru defri;are, aveji obligafia plantirH a 9ex. arbori tineri cu
balot de pimant, circumferinfa trunchiului de 20-28cm 9i inilfime corespunzitoare
circumferin+ei in func ge de specie, in zone deficitare in vegeta}ie de pe raza sectorului 6, Tntrucat
densitatea materialului dendrologic din spajiul verde aferent blocului A 52 nu permite dezvoltarea

(
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in condi Hi optime a materialului tanar plantat, in pedoada optima de plantare din toamna anului
2020

In situajia in care plantarea de arbori tineri se executa Tn pastilele goale aflate Tn aliniamentele
strazilor, in vederea completaHI acestora se va }ine cont de respectarea prevederiior din H.C.G.M.B.
nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntre}inerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de
aliniament din Municipiul Bucure§ti

La nnalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 ahn. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, ave$
obligaTia de a anun}a DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a plantirilor
in compensare. in caz contrar se vor aplica sancTiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Defri§area arborilor avizag se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei de Mediu m.
6081/28.07.2016

in ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de Tntre}inere care constau in lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor din spaTiile verzi aferente blocului A
52 din Aleea Lunca Cernei precum §i eliminarea ramurilor frante §i ramase atarnate Tn coronamentele
arborilor, va comunicam urmatoarele :

1 ) hand in considerare calitatea institu Hei dvs. de administrator al spa}iilor verzi potrivit
actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure§ti ;i Consiliul Local al
Sectorului 1-6 §i obliga}iile ce va revin privind: protec jia §i conservarea spa}iilor verzi; regenerarea,
extinderea, ameliorarea compozi}iei §i a calitaIii spa}iilor verzi; elaborarea §i aplicarea unui complex
de masuri privind aducerea §i men}inerea spajiilor verzi in starea corespunzitoare funcjiilor lor,
potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 pdvind reglementarea §i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitalilor;

2) }inand cont de faptul ca in perioada de vegetaTie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de Tntre}inere privind echilibrarea coronamentelor (excep jie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frangere ca urmare a condi}iilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic
pornit Tn vegetajie, in perioada de van 2020 (de vegetage) se permite aplicarea lucrarilor din
cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Pdmaria Municipiului Bucure§ti
(PMB) - Direc Ua 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 lucrad de eliminare a ramurilor uscate,
rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor afla li pe spajiile verzi administrate, Hra a fi
necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata Direc}iei de Mediu din
cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intewen}iile asuprar
vegeta}iei in mod planificat §i organizat, in hmc Tie de necesitaTile identificate de ace§tia §i de
cetajeni, asociaIii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure intre}inerea corespunzatoare a
vegetajiei cu men}inerea starii de viabilitate a arborilor §i arbu§tilor prin realizarea unor intervenjii
profesionale, cu echipamente §i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de
rnterver1lle.

3) Totodata, in situajia in care lucrarile sus men}ionate, nu vor putea fi aplicate Tn
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obligaga de a One cont
de prevederile aliniatului F – Gestionarea Solicitdrilor de Toatetare preluand, rejinand, analizand,
centralizand §i prioritizand solicitarile Tnregistrate Tn cadrul institu}iei.

Men}ionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru
peHoada 15 aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condi{iilor stabilite Tn
fnscrisurile acesteia.

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitaIii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 ave b responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea peten}ilor, care au
ca obiect solicitarea de interven Iii asupra materialului dendrologic aflat pe spajiile verzi domeniu
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public pe care le define$ in administrare §i de a le soluliona prin verificarea, evaluarea materialului
dendrologic §i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea lucrarilor de
Tntrejinere/formare sau regenerare Tn func jie de situajie §i de perioadele de vegeta jie specifice
acestora

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

in situajia in care, pe spa}iile verzi afTlate in administrarea institu}iei dvs. constatali material
dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
saprofite §i/sau uscali 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din
adresa cu caracter de aviz general (nr. 3045/15.04.2020) pentru lucrari de Intrejinere a materialului
dendrotogic pentru perioada de vegeta lie, prin marcarea, in funGIie de situajie, a arborilor respectivi
cu vopsea speciala de culoare ro§ie daca sunt uscaIi in proporge de 80% - 100%, sau cu vopsea verde
daca se afla in declin biologic avansat, iar informajiile privind starea §i dimensiunile acestora.
elementele de identificare a acestora in teren, etc., se vor centraliza §i transmite catre Direc ga de
Mediu Tnso}ite de fotografii relevante - parafate, conform specificajiilor.

Menjionim faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi lucriri de
defri?are a arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure;ti.

Conform celor men}ionate mai sus va rugam sa dispune}i analizarea, verificarea §i luarea
masurilor ce se impun pentru solu}ionarea corespunzatoare a situa}iei semnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare §i a celor cuprinse in cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate si fie comunicate atat petentului, cat §i sewiciului de
specialitate din cadrul Direc Hei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul Il).

Administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind : respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Asociajia de proprietari a blocului A 52 are obligaIia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI
afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn§tiinjarea tuturor locatarilor.

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

Defri§are – 4 ex. din care 3 ex. uscate 100%

r

(

va InuITumim pentru colaborare,
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1835113/ 2530 ItMm
c,iTRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

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

Spre §tiin Q :
- Asocia fia de proprietari Bl. 7
Str. Cetatea de Balta nr. 112-114, Sector 6
- Dl.

(str. Cetatea de Balti nr. 112-114, Bl. 7, sector 6)

Referitor la adresa dvs. nr. 2724, 2462/13.03.2020, Tnregistrata la P.M.B cu
nr. 1835113/24.03.2020 §i la Direc ya de Mediu cu nr. 2530/25.03.2020, prin care ne
direcTionaji spre solulionare cererea d-lui , transmisa prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de inten'en de asupra a doi arbori situa Ti Tn
spa Out verde aferent blocului 7 din str. Cetatea de Balta nr. 112-114 “langa peretele
nordic at imobilului, intrucat ace§tia umezesc peretele §i au favorizat apart$a pe
acest perete a unor alge verzi “, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren
in data de 06.05.2020, s-a inventariat urmitorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile ;i completarile ulterioare §i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
SpaTtuI verde lateral bloc scara 7, catre cotTul din spate bloc :

Reducerea cu maximum 0,5m din lungimea ramurilor pendule spre carosabil,
precum §i eliminarea ramurilor uscate din coronamente, in vederea eliminarii riscului
de frangere ;i prabu§ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile, firi a se elimina
ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de 9arpante) :

- 1 ex. Acer platanoides (arjar) O 20cm, h 8m
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) a 30cm, h 12m
Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I

la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec lie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamni-primivara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excep ga
eliminirii ramurilor uscate, operajlune ce se poate executa Tn orice perioada a anului)

(
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prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asocia{iei de
proprietari a blocului 7, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de
acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din
Jur

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
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 pHvind aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Menjionam faptul ca “algele verzi” la care dvs. faceji referire Tn solicitare nu
provin de la arbori, intrucat ace§tia au fost toaleta Ii in baza unui aviz cmis anterior,
iar alga (mu;chilII) este doar Tn zona bordurilor de sub geamuri.

Dl. are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului si Tl
afi§eze, in copie, la avizierul blocului 7 sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn§tiin}area
tuturor locatarilor.

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

(’

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
41H,4ILESCU

'/- f nt'ocmit

Exp,{@ C,i,tin, ENACHE

X-O
(

1 5. MAI. 2020

Red : E.C. / 4 ex. – 12.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
Irnp : / \\ \\ \\ .pnrb. ro/ institut i i,'prilnaria'dirccti i/dircctia_mediu/a\ i ze_arbor i_in_cIIn sultarc 'a\'i/c_arbori _in_con sultare. php , pe data de

Bd. Regina Elisatnta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb.ro



\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1825489/IW2 IR 49 Mai 2828

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
D-na

(str. Drumul Taberei – scuarul cental
stanga-dreapta intersecfia cu str. M.R. Marcu)

Referitor la adresa dvs. nr. 21201/13.02.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1825489/17.02.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 1594/18.02.2020, prin care ne
direcTiona$ spre solulionare cererea d-nei , transmisa prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de intewen Tie asupra arbu§tii situa Ti in
spagul verde scuarul central al str. Drumul Taberei intersec jie cu str. M.R. Marcu
intrucat conform celor relatate de doamna ace§tia ” perictiteaza sig)Iranja
In trafrc §i anume cd, pentru executarea virajului la stanga pentru a intra pe strada
Mihaela Ruxandra Marcu venind de pe butevardul Drumut Taberei via Fovorit
vizibititatea este zero cauzatd de faptul cd existd amplasa Ti doi arbu§ti ornamentali
de mari dimensiuni exact in marginea spajiului verde de separare a celor cloud
sensur i de drum. “ vi comunicim urmatoarele ;

- la verificarea efectuata pe teren in data 21.02.2020, au fost verificate
veridicitatea solicitarilor §i s-a constat existen}a a 3 ex. Spiraea vanhouttei (spiree) cu
h 2,5m care poate obtura vizibilitatea sensusul de mers;

- analizand raspunsul transmis de catre Brigada Rutiera de PoliTie cu privire la
aceasta spe P, Tnregistrat de P.M.B. cu nr. 1835478/25.03.2020 9i la Direc jia de
Mediu cu nr. 2555/27.03.2020, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitililor, cu
modificarile ;i completirile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :

Toaletare / Tiieri de ’intrefinere/regenerare :
Scuarut central str. Drumul Tabereitimita semaforului $i a trotuarului pana-n
intersecTia cu str. M.R.Marcu sensul cdtre Favorit ( partea stanga a ie§irii de pe str.
M.R. Marcu in str. Drumul Taberei) .

- 3 ex. Spiraea vanhouttei (spiree) h 2,5m - aplicarea lucrarilor de regenerare la
arbu§tii izola Ii, prin eliminarea ramurilor batrane §i degarnisite, scurtatrea cu %

(
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parra la !''; din TnaITimea exemplarelor, in vederea refacerii unei tufe sanitoase §i a
redarii catre cetajenii conducatori auto a unei vizibiliti Ti optime §i a siguran jei in
trafic

Lucrarile de Tntre}inere avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa
1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamna-primavari) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excep Pa
eliminarii ramurilor uscate, opera dune ce se poate executa Tn orice perioada a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/4 10.09.57, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces cu luarea tuturor masurilor de siguran Ta a circulajiei
auto §i pietonale Tn zona.

Precizam ca administratorul legal al terenului este rispunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operaTiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
pri\'ind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancTiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti .

Men}ionam faptul ca, in viitor arbu§tii de talie mare, situaji in intersecTii cu
circulajii intense, pentru siguran}a traficului auto §i pietonal, ace§tia se vor jine sub
stricti supraveghere §i li se vor aplica lucrari de intreTinere anuale, prin grija
administratorului legal al terenului, in conformitate cu normativele de lucriri
specifice acestora, in perioadele optime fiecirei specii Tn parte, Hra a mai fi necesara
solicitarea punctuala a avizelor de specialitate. Aceste lucriri sunt considerate lucrari
de intreTinere anuale specifice §i obligatorii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare – 3 ex.

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
HXILESCU

Exp„t% Cri,ti„, ENACHE

7

tntocmit
('P

1 5. MAt. 2020

Red : E,C. / 4 ex. – 12.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http :/'n \\ \\ .pnlb.ro/instituti i/prinlaria/dirccti i/directia_mediu/a\'izc_arbori_in_ctlnsultare/a\'ize_arhori_in_consultare.php , pe data de
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\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1835417/2619

4 q MAI no
cA TRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

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

Spre §tiin Ta :
- Asocia fia de proprietari Bl. P 14
B-duI Timi§oara nr. 41, Sector 6
- Dl.

r

Referitor la adresa d-lui , transmisa pnn e-mail, inregistrata la
P.M.B cu nr. 1835417/25.03.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 2619/27.03.2020,
prin care solicita emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra arborilor
situa$ in spatele locurilor de parcare, pe spajiul verde aferent blocului P 14 din B-duI
Timi§oara nr. 41, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de
06.05.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor
verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
Spajiul verde spate bloc P 14 limita cu parcarea situata in faja blocului P !3 :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 80cm, h 16m, situat in dreptul accesului Tn scara 5 a
blocului P 13 - reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre
spa}iul verde al blocului P 14 ;i ale celor pendule spre parcare, precum ;i reducerea
Tnal}imii coronamentelor cu maxim 2m, in vederea echilibrarii coronamentului §i a
eliminarii riscului de frangere §i prabu§ire a ramurilor la condi gi meteo nefavorabile,
cu eliminarea ramurilor uscate, firi a se elimina ramurile tinere de la baza
acestuia (primul etaj de §arpante);

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30cm, h 14m, Tnclinat 40') peste parcare, situat Tn
in dreptul accesului Tn scara 4 in vecinatatea stalpului de iluminat stradal – reducerea
coronamentului in vederea facilitirii cre§terii pe verticala a coronamentului, cu
eliminarea ramurilor uscate, mri a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia
(primul etaj de §arpante)

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi

(
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pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamna-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepTia
eliminarii ramurilor uscate, operajiune ce se poate executa Tn orice perioadi a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asocia{iei de
proprietari a blocului P 14, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de
acc:es, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construe}iilor din
jur §i a re}elelor aeriene.

Precizim ci administratorul legal al terenului este rispunzator de siguran@
bunurilor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Dl. are obliga Oa, ca imediat dupa primirea avizului sa Tl afi§eze,
in copie, la avizierul fiecarui bloc in parte (P 13 §i P 14) sau intr-un Ioc vizibil, pentru
instiintarea tuturor locatarilor.

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

(

DIRECTOR EXECUTIy ADJUNCT ,
'U

u.M@
Iatocmit

Exped]#fC,i,tin, ENACHE

V-- /1
(

7 5. MAL 20;n

Red : E.C. / 4 ex. – 12.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
llttp : / \\ \\ \\ .pnrb. ro instituti i,'prinraria dirt:cIti'direct ill_nlcdiu, a\ I/c_arbttri_in_cllnsultarc a\ i/c_arbori_in_ctlnsultdrc.plrp 9 pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1835800/2702
44 M41 2,128

cA TRE
ADMINISTR4TIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ;tiin Q :
- Asocia Oa de proprietari Bl. OD 5
Aleea Compozitorilor nr. 13, Sector 6
- D-na

(

Referitor la adresa d-nei , transmisa pan e-mail, Tnregistrata la
P.M.B cu nr. 1835800/27.03.2020 §i la Direc da de Mediu cu nr. 2702/02.04.2020,
prin care solicita emiterea avizului de specialitate de intewen Tie asupra arborilor
situa$ in spa gul verde aferent blocului OD 5 din Aleea Compozitorilor nr. 13, faja
blocului (latura dinspre complex comercial Orizont, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 06.05.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile ;i completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i,
avizim :
Toaletare :
SpaThd verde jaId bloc stdnga acces scara 4 :

- 1 ex. Malus domestica (mar) ei 20cm, h 8-10m, Tnclinat 10a catre faTada

blocului - aplicarea lucrarilor de formare §i echilibrare a coronamentelor ?i eliminarea
ramurilor uscate, firi a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul
etaj de 9arpante)

- 1 ex. Acer platanoides (arFar) a 10cm, h 10m, situat la limita citre gangul de
tranzit pe sub bloc - reducerea din lungimea ramurilor care afecteaza faTada blocului
in vederea formarii coronamentului §i eliminarea ramurilor uscate, firi a se elimina
ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de ;arpante)

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. m. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure;ti, in perioada de repaus vegetativ a arbori}or
(toamna-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepjia

(
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eliminirii ramurilor uscate, opera}iune ce se poate executa in orice perioada a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de
proprietari a blocului OD 5, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile
de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor
din jur §i a rejelelor aeriene.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunuri tor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
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 privind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti .

D-na are obliga ga, ca imediat dupi primirea avizului sa il
afi;eze, in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru Tn§tiin}area
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toatetare – 2 ex

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
41H,4ILESCU

S”;;8

(

a ENACHE

{5MNalMJ

Red : E.C. / 4 ex. – 12.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
Irnp: ' \\ \\ \\ pnlb.rtl 'inst itutii 'prinraria dircctii 'directia_nrcdiu 'a\ i/c_arbllri _in_cIIn\ulture a\ i/c _ arhltri __in 'clljl\uIl:Irc.php , pe data de. . ... . .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1977// 2779, 3038 A

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ;tiin Ii :
- Cabinet Primar General
- Asocia Pa de proprietari Bl. R 2 A
§os. Virtujii nr. 3, Sector 6
- Asocia ga de proprietari Bl. R 2
§os. Virtu Qi nr. 5, Sector 6
- Dl.

(

Referitor la adresa d-lui , transmisa prin e-mail
catre (_"abinet Primar General §i Tnregistrata cu nr. 1977/06.04.2020, redirec}ionata §i
Tnregistrata la Direc Oa de Mediu cu nr. 2779/06.04.2020, pwcum ;i la adresa
Companiei Municipala intreTinerea Arborilor ;i SpaTiului Verde Bucure§ti
inregistrata la DirecTia de Mediu cu nr. 3038/15.04.2020 privind emiterea avizului de
specialitate de intewen jie asupra unui arbore situat Tn spagul verde langa chio;cul
RATB-STB din dreptul stajiei de tramvai Lujerului, va facem cunoscut ci la
verificarea efectuata pe teren in data de 06.05.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spaTiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec be a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti
§i H.C.(J.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ;i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
SpaTiut verde bloc R 2 A intersec Oa Sos. Virtujii cu B-duI uverturii, in zona punctului
de informare/bilete STB .

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu9) a 20cm, h 6m, Tnclinat 30'’ peste trotuar Ti
carosabil, situat in stanga cabinei STB - reducerea cu maximum 1/4 - % din volumul
coronamentului, in vederea u;urarii masei vegetative, for}area cre9terii pe verticala a
coronamentului ?i a eliminirii riscului de frangere ;i prabu§ire a ramurilor la condi Iii

(
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mateo nefavorabile, fia a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul
etaj de 9arpante)

- 1 ex. Morus sp. (dud) a 40cm, h 12m situat in dreapta cabina STB
eliminarea §arpantei franti §i ramasa atarnata Tn coronament §i reducerea §arpantei
principali orientata peste carosabil para la lungimea optima evitarii riscului de
frangere a acesteia.

Defri§are cu scoaterea ridicinilor cu pistrarea alveolei stradaIe :
Spa Out verde /a+a bloc R 2, dreapta scara I –yala farmacie BELADONA .

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20cm, h 10-12m, tot coronamentul este crescut
pendul peste carosabil §i trotuar, in pericol de frangere la condiTii meteorologice
nefavorabile, care prin toaletare ramane Hra coronament
Aliniament Sos. Virtujii in dreptul imobilutui nr. 5, Bt. R 2

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) a 15cm, h 8m, 100% uscat
Lucridle avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul celor doua Asocia Ui de proprietari, evacuandu-se masa f
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur §i a re}elelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamni-
primivara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excep da eliminarii
ramurilor uscate, operajiune ce se poate executa Tn orice perioada a anului).

- defri§area §i scoaterea ridacinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor pentru plantarea de
material dendrologic tank.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu}ie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. I la H.C.G.M.B. r
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza}i pentru defri;are, avefi
obliga fia plantarii a 7ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa
trunchiului de 20-28cm 9i inil Ome corespunzitoare circumferin fei in hInejie de
specie, in spa$ul verde aferent blocului R 2 ;i in pastila ramasa libera din aliniament
in vederea refacerii acestuia, respectand distan}a reglementara faQ de cladiri §i reTele
de utilitag, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020, cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. m. 114/2011 privind amenajarea 9i intrejinerea alveolelor
stradale din cadrul planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure$i.
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La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveji obligaTia 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 sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Asociajiile de proprietari ale celor doua blocuri au obligajia, ca imediat dupa
primirea avizului si il afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un loc vizibil,
pentru in§tiin}area tuturor locatarilor.

Defri§area arborilor aviza Ti se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare – 2 ex
Defri§are – 2 ex. din care 1 ex. uscat 100(%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1838913/ 3352 7 fM–ALi;
cX TRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

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

Spre §tiinji :
- Asocia ga de proprietari Bl. TD 45
Str. Deline§ti nr. 4, Sector 6
- Dl.
Str. nr. , Bl. . ap. . sector 6

(

Referitor la adresa dvs.3060/14.04.2020. inregistrata Ia P.M.B cu nr.
1838913/24.04.2020 ;i la DirecTia de Mediu cu m. 3352/27.04.2020, prin care ne
direcjiona}i spre solulionare cererea d-lui , transmisa prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de interven He asupra arbodlor situaTi in spajiul
verde aferent blocului TD 45 din str. Deline§ti nr. 4, in zona parcarilor, va facem cunoscut
ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 06.05.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificahle §i completarile
ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
Spajiul verde fala bloc :

Reducerea cu maximum Im din lungimea ramurilor pendule spre trotuar, parcare §i
carosabil.mri a se taia Tn lemn cu diametru mai mare de 5 cm. in vederea eliminarii riscului
de frangere §i prabu§ire a ramurilor la condilii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor de
echilibrare a coronamentelor si eliminarea ramurilor uscate. mri a se elimina ramurile
tinere de la baza acestora (primul etaj de 9arpante) :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 20cm, h 10m
- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 10cm, h 8m
- 6 ex. Tilia sp. (tei) a 40cm, h 14m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 40cm, h 14m

Platbanda dirttre parcdri .
Aplicarea lucrarilor de formare a coronamentelor §i individualizarea acestora :
- 1 ex. Gleditsia triacanthos (gladili) O 25cm, h 10m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) a 10cm, h 5m
- 3 ex. Acer platanoides §i negundo (arjar ;i paltin) O 5-15cm, h 6-8m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20cm, h 10m

Defrisare cu scoaterea ridicinilor :

Spajiut verde jaId bloc, stanga acces scard cdtre coIlul blocului :
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) a 25cm, h 14m, 100% uscat

(
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Lucrarile avizate se vor executa pnn grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/4 10.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construejiilor din jur §i a re}elelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 pdvind aprobarea Normelor de protec Ue 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 excep da eliminarii ramurilor uscate.
opera Pune ce se poate executa Tn orice perioada a anului).

- defri§area §i scoaterea radicinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor pentru plantarea de
material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran ja
bunurilor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor, privind :
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuTie a taierilor. in caz contrar
aplicandu-se sane$uni conform art. 6. pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defri;are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji obliga fia plantirii altui
arbore tanir cu balot de pimant, circumferin{a trunchiului de 20-28cm §i iniljime
corespunzitoare circumferinjei in func jie de specie, in spa gul verde aferent blocului
respectand distanTa reglementara fala de cladiri ;i rejeIc de utilita}i, in perioada optima de
plantare din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 ahn. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, aveTi obliga Tia de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verincarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancTiuni conf.
art. 4 din acelasi act normativ.

Dl. are obliga Ha, ca imediat dupa primirea avizului sa il
afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru in;tiin}area tuturor
locatarilor.

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare – 16 ex

Defri§are – 1 ex. uscat lac)%

\d
I
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r 5. MAt, 2020

Red : E.C. / 4 ex. – 13.05,2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1838911/ 3354

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiinji :
Asocia Oa de proprietari Bl. 2
Str. Cetatea de Balta nr. 133, Sector 6

r

Referitor la adresa dvs. nr. 3067/14.04.2020, Tnregistrata Ia P.M.B cu nr.
1838911/24.04.2020 §i la Direc da de Mediu cu nr. 3354/27.04.2020, prin care ne
transmite Ti spre solulionare cererea Asociajiei de proprietari privind emiterea avizului
de specialitate de interven Tie asupra arbodlor situaTi Tn spa duI verde aferent blocului
2 din str. Cetatea de Bala nr. 133, intrucat pentru loca ga solicitata au fost emise
adrese de aplicare a lucrarilor de Tntrejinere, in baza adreselor cu caracter general
emise de catre Direc jia de Mediu care nu au fost puse in aplicare, va facem cunoscut
ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 04.05.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea ;i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu
modificarile §i completadle ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :
Toaletare :
SpaThIt verde faTa bloc :

Reducerea cu maximum 1-1,5m din lungimea ramurilor care afecteazi faTada

blocului 9i a celor pendule spre aleile de acces Tn bloc, trotuar, parcare ;i carosabil,
precum ;i reducerea inal}imii coronamentelor parra la nivelul blocului, in vederea
eliminarii riscului de frangere §i prabu§ire a ramurilor la condi gi meteo nefavorabile,
cu aplicarea lucrarilor de formare §i echilibrare a coronamentelor §i eliminarea
ramurilor uscate, mri a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul
etaj de 9arpante) :

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) a 10cm, h 6m
- 36 ex. Thuja occidentalis uni, bi §i tritulpinale (tuia) a 5-15cm, h 6-8m
- 1 ex. Ailanthus altissirna (fals oTetar) a 45cm, h 14m
- 1 ex. Morus sp. (dud) a 25cm, h 10m

(
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Lateral bloc scara 2 :
Reducerea cu maximum Im din lungimea ramurilor pendule spre carosabil,

trotuar §i parcare, in vederea eliminarii riscului de frangere §i prabu§ire a ramurilor
la condi gi meteo nefavorabile, cu aplicarea lucririlor d6 echilibrare a coronamentelor
§i eliminarea ramurilor uscate din coronamente, firi a se elimina ramurile tinere
de la baza acestora (primul etaj de §arpante) :

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 10-20cm, h 10-12m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) a 8cm, h 4m
- 1 ex. Acer negundo (arTar) a 40cm, h 5m

SpaTial verde spate bloc .
Reducerea cu maximum 1-1,5m din lungimea ramurilor care afecteaza faTada

blocului, in vederea eliminarii riscului de frangere §i prabu§ire a ramurilor la condi gi
meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare a coronamentelor ;i
eliminarea ramurilor uscate, Hra a se elimina ramurile tinere de la baza
coronamentelor (primul etaj de §arpante) :

- 3 ex. Quercus rubra (stejar) a 30-40cm, h 14m
- 1 ex. Acer negundo (arjar) O 15cm, h 8m, inclinat 40'’ catre parcare
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) el 5cm, h 3m – aplicarea lucrarilor de

formare a coronamentelor

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 40cm, h 16m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 8cm, h 8m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) a 25cm, h 12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 20-30cm, h 14m

Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spa}tuI verde /a{a bloc in dreapta acces scara scara 2 :

- 1 ex. Thuja occidentalis (tuia) a 5cm, h 2m, 100% uscat
Lucrarile avizate se vor executa pan grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se misuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construc}iilor din jur §i a re}elelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi 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 excep Pa eliminarii
ramurilor uscate, opera}iune ce se poate executa in orice perioada a anului).

- defri§area §i scoaterea ridicinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite ;i crearea condiliilor pentru plantarea de
material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor ;i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

(
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nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Pe a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protec Ue a spajiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucure§ti, aveji obliga fia
plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferinfa trunchiului de
20-28cm 9i TIIaljime corespunzitoare circumferin fei in func jie de specie, in
spagul verde aferent blocului respectand distan}a reglementara faIa de clidiri ;i re Tele
de utilita Ti, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, ave}i obligajia de a anun}a DirecTia de Me(liu 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 normativ.

Asociaga de proprietari are obligaTia, ca imediat dupa primirea avizului sa Tl
afi;eze, in copie, la avizierul blocului sau Intr-un loc vizibil, pentru in;tiinjarea
tuturor locatarilor.

Defri;area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toatetare – 54 ex
De/ri§are – 1 ex. uscat 100cI/o

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1838909/3355 hj–F–MAEIF

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin@ :
Asocia fia de proprietari Bl. F 10
Str. Dealului nr. 6, Sector 6

(

Referitor la adresa dvs. nr. 3068/14.04.2020, inregistrati la P.M.B cu nr.
1838909/24.04.2020 ;i la Direc ga de Mediu cu nr. 3355/27.04.2020, prin care ne
transmiteji spre solulionare cererea Asocia}iei de proprietari privind emiterea avizului
de specialitate de interven Tie asupra arborilor situa$ in spa gul verde aferent blocului
F 10 din str. Dealului nr. 6, va facem cunoscut ci la verificarea efectuata pe teren in
data de 06.05.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile §i completarile ultedoare §i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure$i, avizim :
Toaletare :
Spa but verde fala bloc :

Reducerea cu maximum Im din lungimea ramurilor care afecteaza faIada
blocului ;i a celor pendule spre aleile de acces in bloc, trotuar, parcare §i carosabil,
precum §i reducerea inal}imii coronamentelor parra la nivelul blocului, in vederea
eliminarii riscului de frangere §i prabu;ire a ramurilor la condiTii meteo nefavorabile,
cu aplicarea lucrarilor de formare §i echilibrare a coronamentelor §i eliminarea
ramurilor uscate, Hra a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul
etaj de §arpante) :

1 ex. Robinia sp. (salam) a 20cm, h 10m
1 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) a 10cm, h 5-6m
1 ex. Juglans nigra (mrc) a 20cm, h 10m

- 1 ex. Prunus avium (cire§) a 15cm, h 6m
Lateral bloc scara 1 :

- 7 ex. Prunus cerasifera (corcodu;) a 8cm, h 4-6m - aplicarea lucradlor de
formare a coronamentelor §i eliminarea ramurilor uscate, mri a se elimina ramurile
tinere de la baza acestora (primul etaj de 9arpante)

(
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SpaTtuI verde spate bloc .
Aplicarea lucririlor de formare a coronamentelor §i eliminarea ramurilor

uscate, Hra a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de
9arpante)

- 1 ex. Acer negundo (arjar) a 10cm, h 8m
- 1 ex. Sambucus nigra (soc) a 20cm, h 6-8m
- 2 ex. Prunus cerasus (vi§in) O 10cm, h 6m
- 4 ex. Prunus domestica (pnm) ei 8cm, h 4-6m

Lateral bloc scara 2 :

1 ex. Gleditsia triacanthos (gladi@) a 20cm, h 10m - aplicarea lucrarilor de
formare a coronamentului si eliminarea ramurilor uscate, firi a se elimina ramurile
tinere de la baza acestuia (primul etaj de §arpante)
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
SpaTial verde lateral bloc scara I :

- 1 ex. Acer platanoides (arjar) a 20cm, h lam, 100% uscat cu scoa}a exfoliata
pe trunchi

:Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asocia}iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se misuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcjiilor din jur §i a re}elelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, Tn perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamni-
primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excep}ia eliminarii
ramurilor uscate, opera gune ce se poate executa Tn orice perioada a anului).

- defri§area §i scoaterea radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor pentru plantarea de
material dendrologic tanir.

Precizam ci administratorul legal al terenului este rispunzator de siguran}a

(

bunurilor 9i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor, /
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie 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 privind aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji obliga Pa
plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de
20-28cm §i ’inil Ome corespunzitoare circumferinfei in func Pe de specie, in
spaguI verde aferent blocului respectand distan}a reglementara fala de cladiri §i re Tele
de utiliti O, in perioada optimi de plantare din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi de pe teritoriu!
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Municipiului Bucure9ti, aveTi obliga}ia de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul
P.M.B. In vederea verificarii Tn teren a plantirilor Tn compensare. in caz contrar se
vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Asocia jia de proprietari are obliga ga, ca imediat dupa primirea avizului sa Tl
afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru Tn§tiinTarea
tuturor locatarilor.

Menjionam ci la data verificarii pe teren, arborele avizat spre defri§are era
marcat cu vopsea ro§ie, motiv pentru care rugam administratorul legal al terenului sa
verifice Tn tabelele ce includ arborele Tn discu ge ;i sa procedeze la §tergerea lui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acela§i material
dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare – 20 ex
Defri§are – 1 ex. uscat 1009/,

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 3358/
49 MAI. 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ;tiin}a :
- Asocia fia de proprietari Bl. N 15
Str. Estacadei nr. 8, Sector 6
- D-na ' __l’

(

Referitor Ia e-mail-ul Agenjiei Najionala ProtecTia Mediului Bucure§ti nr.
9472/15.04.2020, Tnregistrat la P.M.B - DirecTia de Mediu cu nr. 3358/27.04.2020,
prin care direcTioneazi cererea d-nei , privind emiterea avizului de
specialitate de interven jie asupra unui arbore situat in spagul verde aferent blocului N
15 din str. Estacadei nr. 8, va facem cunoscut ci la verificarea efectuata pe teren Tn
data de 06.05.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare ;i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim :
Toaletare :
SpaTiul verde fala bloc dreapta acces scara I, timita cdtre trotuar :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 25cm, h 10m, inclinat 40'’ peste trotuar §i carosabil, in
pericol de dezradacinare - reducerea Tnallimii coronamentului parra la readucerea la
cre§terea pe verticala a coronamentului, in vederea eliminarii riscului de frangere §i
pribu§ire a ramurilor la condiTii meteo nefavorabile, firi a se elimina ramurile
tinere de la baza acestuia (primul etaj de 9arpante)

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamna-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excep ga
eliminarii ramurilor uscate, opera gune ce se poate executa in orice perioada a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asocia{iei de
proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construe}iilor din jur ;i a rejelelor
aerlene

(
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Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane Ouni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul

In situa jia in care, in urmatoarea perioada arborele i;i mare§te unghiul de
inclinare al trunchiului, rugam reprezentan gi Asocia}iei de proprietari si revina cu
solicitare scrisa la Registratura Primariei Municipiului Bucure§ti, cu un telefon Tn
prealabil Ia nr. de telefon 021.305.55.00/4 155 (0746172475) la Direc}ia de Mediu din
cadrul P.M.B cu sediul Tn B-duI Regina Elisabeta nr. 47, mansarda, aripa Anghel
Saligny, sectorul 5, in ziua de lucru cu publicul, maRi Tntre orele 9-13 pentru a stabili
de comun acord, o noua reverificare pe teren parra la sosirea adresei pe cale oficiala
conform procedurilor serviciului.

D-na . are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului sa il /
afi§eze, ’in copie, la avizierul blocului N 15 sau Tntr-un loc vizibil, pentru in;tiin}area
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toatetare – 1 ex.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1839818/ 3502 a

cA TRE
D-na

Str. Drumul Sirii nr. 23, sector 6

Referitor Ia adresa dvs., transmisa pan e-mail, Tnregistrata Ia P.M.B eu nr.
1839818/30.04.2020 ei la DirecTia de Mediu cu nr. 3502/30.04.2020, prin care solicita$ emiterea
avizului de specialitate de intervenlie asupra unui arbore uscat situat in spajiul verde aferent
imobilului nr. 23 din str. Drumul sarii, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren in
data de 06.05.2019. s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul
localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pdvind
aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritodul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defri?are cu scoaterea ridicinilor :
Spa{tuI verde curte imobit nr. 23, lateral stanga acces .

- 1 ex. Abies alba (brad) a 20cm, h 9m, 100% uscat
Lucrarile avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se afla

arborele, cu acordul propdetarului parterului. cu personal calificat/specializat in astfel de lucriri.
evacuandu-se masa lemnoasa rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca ciile de acces §i se vor
lua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur §i a re}elelor aeriene,
precum §i de creare a condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic tank.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de siguran ja bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execu}ie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6,
pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a
spajiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defri§are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pdvind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji obligafia plantirii altui arbore tanir cu balot de
pimant, circumferin fa trunchiului de 20-28cm ;i inil jime corespunzitoare circumferin fei in
func$e de specie, in spaliul verde aferent imobilului nr. 23, respectand distanja reglementara faIa
de cladiri §i re}ele de utilitaIi, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020, respectand
Angajamentul de plantare nr. 3502/A din data de 12.05.2020.

La nnalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 abn. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec ge a spaliilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
ave$ obligada 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 sancliuni conf. art. 4 din acela;i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direct:ia de Mediu

I

Nr. 1841562/ 3735
2 Z MAL 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. (:aranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiinj£ :
- Asocia fia de proprietari Bl. C 6
B-duI I Mai nr. 25, Sector 6
- Dl.

(
I

J III

(B-duI 1 Mai nr. 25 Bl. C 6, sector 6)

Referitor la adresa d\'s. nr. 3844/04.05.202.0. inregistrata la P.M.B cu nr.
1841562/11.05.2020 §i la Direcjia de Mediu cu nr. 3735/12.05.2020, prin care redirecjiona}i
adresa d-lui , transmisi prin e-mail, privind emiterea avizului de
specialitate de intervenTie asupra arborilor usca Ti situaIi in spatele blocului C 6 din B-duI I Mai
nr. 25, va facem cunoscut ca la verificarea efectuati pe teren Tn data de 18.05.2020, s-a
inventariat unnatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu I.egea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu
modincirile ;i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti §i H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrui planta}iilor de
aliniament din Municipiul Bucure§ti, avizim :
Defri§are cu scoaterea ridicinilor §i pistrarea alveolelor/platbandei :
Aliniament B-duI 1 Mai :

- 2 ex. Acer p]atanoides (arjar) a 15cm, h 8m, 100% uscate, situate astfel : 1 ex. in
dreapta acces scara I a blocului C 6 (fa@ cabinet medical Rose Dent) §i 1 ex. in dreapta acces
scara 2

Lucriri le avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57,
evacu£ndu-se masa lemnoasa rezultata in urma defri§irii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se
vor lua misuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur §i a rejelelor
aeriene, precum ;i de creare a condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tan:Ir.

Preciz3m ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranTa bunurilor §i
a persoanelor Tn zona operaTiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, pri\'ind : respectarea
avizului, respectarca tehnologiei de execu;ie a t£ierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Nonnelor
de protecjie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor usca Ti, aviza}i pentru
defri;are, confonn ll.C.G.M.B. nr. 304/2009 pri\;ind aprobarea Normeior de protec jie a
spa}iilor verzi de pc tcritoriul Municipiului Bucure§ti. aveti obliga(ia plantirii a 2ex. arbori
tineri cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de 20-28cm §i Tniljime
corespunzitoare circumferin+ei in func(ie de specie. in locul arborilor defri;aTi din
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aliniament in vederea completarii acestuia. In perioada optima de plantare din toamna anului
2020, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i intre{inerea
alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure;ti, aveji obligaTia de a anun Ta DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii
in teren a plantirilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf art. 4 din acela;i
act normatrv.

in ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de intrejinere care constau in lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor din spa{iile verzi aferente
blocului C 6 din B-duI I Mai nr. 25, va comunicam urmatoarele :

1) luand in considerare calitatea institu}iei dvs. de administrator al spa{iilor verzjf
potrivit actelor normative emise de Consiliu1 General al Municipiului Bucure§ti §i Consilid.
Local al Sectorului 1-6 ;i obligajiile ce vi revin pri\’ind: protec Ua §i conservarea spaliilor verzi:
regenerarea, extinderea, ameliorarea compozi}iei §i a calitalii spajiilor verzi: eIaborarea §i
aplicarea unui complex de masuri privind aducerea §i menjinerea spa}iilor verzi in starea
corespunzatoare funcliilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 pri\-ind
reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitaTilor;

2) }inand cont de faptul ci in perioada de vegeta jie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de intrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excepTie fac arborii cu
coronamente dezechilibrate prin frangere ca urmare a condi}iilor meteorologice extreme) la
materialul dendrologic pornit in vegetage, in perioada de vara 2020 (de vegetajie) se permite
aplicarea lucririlor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de
Primaria Municipiului Bucure§ti (PMB) - Direc}ia 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 eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele
arborilor anaji pe spatiile verzi administrate, Hra a n necesara solicitarea prealabili de emitere.
a avizului de specialitate, adresata Direc}iei de Mediu din cadrul Primiriei Municipiulu/
Bucuresti .

Astfel, administratorii spa{iilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenjiile
asupra vegeta}iei Tn mod planificat §i organizat, in nIne lie de necesitalile identificate de ace§tia
§i de ceti{eni, asocia Iii de proprietari, etc., astfel Tnc£t sa se asigure intrejinerea corespunzatoare
a vegeta}iei cu menjinerea stRii de viabilitate a arborilor §i arbu;tilor prin realizarea unor
intervenDi profesiona Ie, cu echipamente ;i instrumente de lucru adecvate materialului
dendrologic §i tipului de interven Oe.

3) Totodata, in situaQa in care lucrarile sus men}ionate, nu vor putea fi aplicate in
perioada 15 aprilie – 30 septembNe 2020 administratorul legal al terenului are obliga{ia de a
One cont de prevedeHle aliniatului F – Gestionarea Solicitdrilor de Toaletare preluand,
rejinand, analizand, centralizand §i prioritizand solicitarile inregistrate in cadrul instituTiei.

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

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitaIii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea peten{ilor,
care au ca obiect solicitarea de interven{ii asupra materialului dendrologic aflat pe spa{iile verzi
domeniu public pe care le de}ine Ti in administrare §i de a le soluliona prin verificarea, evaluarea
materialului dendrologic §i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea
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lucrarilor de Tntrejinere/formare sau regenerare Tn funcjie de situa+ie ;i de perioadele de
vegeta jie specince acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020. Dirccjia de Me(liu din cadrul Primiriei
Municipiului Bucure;ti nu va mai enrite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru materialul
dendrologic din spaTiile vcrzi situate pc domeniul public al Municipiului Bucure;ti. avand in
vedere faptul ci adresa cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera gestionarea ;i
organizarea lucrarilor de Tntrejinere a materialului dendrologic aflat pe spajiile verzi publice
de pe raza Municipiului Bucure§ti.

in situajia in care, pe spa}iile verzi aflate in administrarea institu}iei dvs. constataji
material dendrologic Tn declin biologic avansat. cu scorburi profunde. cilindru central
putred/lipsa, ciuperci saproflte §i/sau uscaTi 80-100%, vi adresim rugamintea de a respecta
prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter de aviz general (nr . 3045/15.C)4.2C)20) pentrtt
Iricrdri de inlrejinere a materialului deudrologic pentru perioada de \egetajie. prin marc;area,
in func jie de situa Tie. a arborilor respectivi cu vopsea speciali de culoare ro§ie daca sunt uscati
in proporjie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde dac£ se ana in declin bic)logic avansat. iar
informajiile privind starea ;i dimensiunile acestora, elementele de identincare a acestora Tn
teren, etc., se vor centraliza §i transmite catre Direc jia de Mediu Tnso jite de fotogratli relevante
- parafate. confornr specincajiilor.

Menjionim faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi lucriri de
defri§are a arborilor/arbu§tilor de pe raza Municipiului Bucure§ti.

Conform celor menjionate mai sus va rugam si dispune li analizared. vcrificarea §i luarea
misurilor cc so impun pentru solu}ionarea corespunzitoare a situajiei senrnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare Ti a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020, urm{ind ca masurile adoptate si fie comunicate atat petentului, cat Eli
serviciului de specialitate din cadrul Direcjiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Astfel, administratorul legal al terenului este rispunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona oper,rjiunilor. supravegherea execujiei lucrarilor, privind : respectarea
avizului. respectarea tchnologiei dc cxecu}ie a taicrilor, in caz contrar aplic£indu-se sancjiuni
conform art. 6. pct. 8 din Anexa nr. I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de prc)tec;ie a spaliilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$ti.

Facem precizarea ca. la verincarea efectuati pe teren, in spajiul verde aferent spatelui
blocului nu a fost identincat material dendrologic uscat care sa He supus avizirii.

DI. ( are obliga(ia, ca imediat dupa primirea avizului si iI afl§eze. in
copie. la avizierul blocului C 7 sau inn-un loc vizibil, pentru Tn§tiin}area tuturor locatarilor.

Defri§area arborilor avizali se va face cu aplicarea prevcderilor adresei Direcjiei de
Mediu nr. 608 1/28.07.2016

Prezentul aviz are termen dc valabilitatc 2 ani de la data emiterii
Defi$are – 2ex. uscate 100%

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1840975/3656

27.MAL UP cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

in aten fia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre §tiin Ii :
- Asociajia de proprietari Bl. 830, scara 2
Str. Bozieni nr. 7, sector 6
- Dl.

(

(

Stimate Domnule Director General,

Ca urmare a adresei d-lui , imegistrata la Primaria Municipiului
Bucure§ti cu nr. 1840975/08.05.2020 §i la Direc Ua de Mediu cu nr. 3656/08.05.2020, prin care
sesizeaza starea arborilor aHaji pe spaTiul verde aferent blocului 830 scara 2 din str. Bozieni nr.
7 care necesita intervenjii de Tntrejinere/formare/regenerare, precum ;i defri;area unor arbori Tn
declin biologic, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren in data de 18.05.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spaTiilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizam :
Defri§are cu scoaterea ridicinilor :
Spajtut verde fa+d bloc, stdnga acces scara 2 : ' ‘

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) el 40cm, h 12m, uscat 100%, prezinta scoarfa exfoliata pe
§arpanta principala.

Lucririle avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57,
cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata Tn urma
defri;arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcjiilor din jur §i a rejelelor aeriene, precum §i de creare a condiliilor
necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in
compensarea arborilor avizaTi pentru defri§are, aveji obligajia plantirii altui ex. arbore tanir
cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de 20-28cm 9i Tniljime corespunzitoare
circumferin fei in func Oe de specie, in zone deficitare Tn vegeta}ie de pe raza sectorului 6,
Tntrucat densitatea materialului dendrologic din spaTiul verde aferent blocului 830 nu permite
dezvoltarea Tn condiTii optime a materialului tanar plantat, in perioada optima de plantare din
toamna anului 2020.

In situaQa in care plantarea de arbori tineri se executa Tn pastilele goale aflate Tn
aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va jine cont de respectarea
prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ;i Tntrejinerea alveolelor stradale
din cadrul planta}iilor de aIiniament din Municipiul Bucure§ti

(

(
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La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec Ue a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure;ti, aveji obligaTia 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 normativ

Menjionam ca la data verificarii pe teren, arborele avizat spre defri§are era marcat cu
vopsea ro§ie, motiv pentru care rugam administratorul legal al terenului si verifice Tn tabelele
ce includ arborele in discuTie §i sa procedeze la §tergerea lui din inventarieri, pentru a evita
suprapunerea emiterii avizelor pentru acela§i material dendrologic.

In ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de Tntrejinere care constau in lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor din spajiile verzi aferente
blocului 830 din str. Bozieni nr. 7, va comunicam urmatoarele :

1) luand Tn considerare calitatea instituTiei dvs. de administrator al spajiilor verzi
potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure§ti §i Consiliul /
Local at Sectorului 1-6 §i obliga}iile ce vi revin privind: protecjia §i conservarea spa{iilor verzi; '
regenerarea, extinderea, ameliorarea compozijiei §i a calitalii spa}iilor verzi; elaborarea ;i f
aplicarea unui complex de masuri privind aducerea §i menjinerea spaTiiIor verzi in starea
corespunzatoare funcjiilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor;

2) jinand cont de faptul ca in perioada de vegetaTie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de intre}inere privind echilibrarea coronamentelor (excep jie fac arborii cu
coronamente dezechilibrate prin frangere ca urmare a condiliilor meteorologice extreme) la
materialul dendrologic pornit Tn vegetajie, in perioada de van 2020 (de vegeta jie) se permite
aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de
Primaria Municipiului Bucure§ti (PMB) - Direcjia de Mediu, pan care administratorilor legali
ai spajiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a
efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele
arborilor aflaji pe spaTiile vs zi administrate, mri a fi necesara solicitarea prealabili de emitere
a avizului de specialitate, adresata Direc}iei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului
Bucuresti.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenjiile
(

asupra vegetaTiei in mod planiHcat §i organizat, in nIne(ie de necesitaTile identificate de ace§tia (
;i de cet3{eni, asociaUi de proprietari, etc., astfel incat sa se asigure intrejinerea corespunzatoare
a vegetajici cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor §i arbu§tilor prin realizarea unor
interven gi profesionale, cu echipamente §i instrumente de lucru adecvate materialului
dendrologic §i tipului de interven Qe.

3) Totodata, in situajia in care lucririle sus menjionate, nu vor putea fi aplicate in
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obligafia de a
jine cont de prevederile aliniatului F – Gestionarea Solicitdrilor de Toaletare preluand,
rejinand, analizand, centralizand §i prioritizand solicitarile Tnregistrate in cadrul institu}iei.

Menjionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabili pentru
perioada IS aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condijiilor stabilite
In Inscrisurile acesteia.

Se reitereaza faptul ci, pe toata perioada valabilitaHi adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveTi responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petenjilor,
care au ca obiect solicitarea de intervenjii asupra materialului dendrologic aflat pe spajiile verzi
domeniu public pe care Ie de}ine$ in administrare ;i de a le soluTiona prin verificarea, evaluarea
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materialului dendrologic §i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea
lucrarilor de intre}inere/formare sau regenerare in func jie de situa}ie §i de perioadele de
vegeta Tie specifice acestora.

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

In situaTia Tn care, pe spa}iile verzi afTlate in administrarea institujici dvs. constataTi
material dendrologic in declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central
putred/lipsa, ciuperci saprofite §i/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta
prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter de aviz general (nr . 3045/15.04.2020) pentru
lucrdri de Intrejinere a materialului dendrologic pentru perioada de vegetajie, pfin marcarea,
in funcf ie de situaTie, a arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro;ie daca sunt uscaTi
in proporjie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar
informajiile privind starea ;i dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora in
teren, etc., se vor centraliza §i transmite catre DirecTia de Mediu inso Ute de fotografii relevante
- parafate, conform specifica}iilor.

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

Conform celor menTionate mai sus vi rugam sa dispuneji analizarea, verificarea ;i luarea
masurilor ce se impun pentru solu{ionarea corespunzatoare a situaTiei semnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare §i a celor cuprinse in cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate si fic comunicate atat petentului, cat ;i
serviciului de specialitate din cadrul Direc}iei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor ;i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind : respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execujie a taierilor, in rFa contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

DI. are obligajia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI afi§eze, in
copie, la avizierul blocului 830 sau Tntr-un loc vizibil, pentru in§tiinjarea tuturor locatarilor.

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

Defri§are – 1 ex. uscat 100%

(

(

(

(

Vi mullumim pentru colaborare,

DIRECTOR EXECUTIV
IIIv-l .

TLESCU

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE r

"ya;‘
'- intocmit

Expqn Jk: Cristina ENACHE

Red : EC / 4 ex – 1905 2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http \\\\\\ Fmb rI+ lnstltutll jlrlmarladlrcctll dlrectla mcdlu a\ 1/c arhorl in

I

I'. I II , pe data delbllltarc d I/e drhorl in consul
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1841653/ 3717
2ZMAI 21l0 cA TRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC §I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiinji :
DI.
Str. nr. , sector

Referitor laadresa d-lui , transmisa prin e-mail, Tnregistrata Ia P.M.B cu nr.
184 1653/1 1 .05.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 3717/ 12.05.2020, prin care solicita emiterea avizului
de specialitate de intewenTie asupra arborilor situa Ii in spa}iul verde din faja imobilului nr. 29 din str.
Boi;oara, va facem cunoscut ca la veriHcarea efectuata pe teren Tn data de 18.05.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
§i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile §i completariIe ulterioare ;i
potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spa}iilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, avizim :
Toaletare :

Aliniament str. Boi§oara pe lungimea imobilului nr. 29 .
Reducerea cu maximum 0,5-lm din lungimea ramurilor pendule spre trotuar, imobiI ;i

carosabil, precum §i reducerea Tnallimii coronamentelor cu maximum 1 m, in vederea eliminirii riscului
de frangere §i prabu;ire a ramurilor la condilii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare
a coronamentelor si eliminarea ramurilor uscate, ari a se elimina ramurile tinere de la baza acestora
(primul etaj de ;arpante) :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 20cm, h 1 am
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 25cm, h 10m
- 1 ex. Ailanthus altissima bitulpinal (fals ojetar) O 25cm, h 10m

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Vie a spa}iilor verzi pe teritoriul Vlunicipiului
Bucure;ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primavari) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepjia eliminarii ramuriIor uscate, opera}iune ce se poate executa Tn
orice perioada a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, evacuandu-se masa
lemnoasi pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construe}iilor din jur §i a re}elelor aeriene.

Precizam ci administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor ;i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execu{ie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct.
8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprot)area Normelor de protecTie a spajiilor verzi
de pe teritoriul IVlunicipiului Bucure$i.

2 ani de la data emiterii.

(

(

(

(

§EF SERVICIU AVIZE §I ACORDURI

Alexandru NICOLAE(( A-< 2 7Klxr
IHtbcmit

ExpeN@dUMa–ENACHE22. MAI. 2020
Red . E.C. / 4 ex. – 18.05.2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB IItt i , I I'l1 ro In\tltrltll prlmarla dlrcctil dlrcctla Incdlu a\ i/c drbtlt III , , Ill*tIII,llc ,I\ i/c .11l11111 III ,Itn\tIli.ttc I'III' , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 184 1837/3731
27, MAI 2020

cA TRE
D-na

Str. nr. , sector

Str. Lt. Gheorghe Negel nr. 35, sector 6

(

(

Referitor la adresa dvs., transmisi prin e-mail, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1841837/12.05.2020 ;i la Direc ga de Mediu cu nr. 3731/12.05.2020, prin care
solicita}i emiterea avizului de specialitate de intewen ge asupra arborilor situa$ in
curtea imobilului nr. 35 din str. Lt. Gheorghe Negel, imobil Tn care sunte$ proprietara
a apartamentului nr. 2, conform C. V.C. nr. , va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 18.05.2019, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea ;i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificirile §i completarile ulterioare 9i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec ge a spaTiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :
Toaletare :
Curte imobit nr. 35 :

Reducerea cu maximum 1,5-2m din lungimea ramurilor care afecteaza faTada

imobilului, a ramurilor pendule spre trotuar, precum ;i reducerea ramurilor care
afecteaza cablurile electrice de racordare a imobilului la re}eaua de energie electrica
publica, in vederea eliminirii riscului de frangere §i prabu;ire a ramurilor la condi}ii
meteo nefavorabile §i a riscului de rupere a cablurilor electrice, cu aplicarea lucrarilor
de echilibrare a coronamentelor si eliminarea ramurilor uscate, mri a se elimina
ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de 9arpante) :
- lateral stdnga acces proprietate .

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals o}etar) a 15cm, h 10m (langa poarta) – se vor
aplica inclusiv lucrari de formare a coronamentului

- 1 ex. Morus sp. (dud) a 20-25cm, h 10m (langa imobil)
lateral dreapta acces proprietate .

- 1 ex. Salix sp. (salcie) ei 35cm, h 12m – degajarea cablurilor electrice din
coronarnent

- 1 ex. Tilia sp. (tei) el 15cm, h 10m – aplicarea lucrarilor de formare a
coronamentului

(

(
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Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Ue a spa}iilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure;ti, in pedoada 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)
prin grija proprietarilor legali ai terenului, cu personal calificat/specializat in astfel de
lucriri, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
misuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construejiilor din jur §i a rejelelor
aerlene

Precizam ci proprietarii legali ai terenului sunt raspunzatori de siguranTa
bunurilor §i a persoanelor in zona operaTiunilor, supravegherea execu}iei lucr£rilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuTie 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 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Men}ionam faptul ca aveji obligaHa, ca imediat dupa primirea avizului sa
in§tiin Tag ?i ceilaITi proprietari ai apartamentelor din imobil, punand la dispozi Qe
copie a prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare – 4 ex.

(

r

DIRECT!!
\\

-,CUTW ADJUNCT,

(

(

t:kM AND/
SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI

Alexandra NII,'OLAE

qh-
f- intocmit

Exp,@g.- ed,ti", ENACHE

I

22. MN. lola

Red : E.C. / 4 ex. – 19.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: “'\\ \\ \\ .pnrb.rtl'illstitutii'prlnlarilr dircctii,'dircctia_11rcdiu' a\ i/carbtlri in cltn\ultarc/a\ i/c_arhtlri_in_cIIn>vulture.php , pe data de

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

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



L
LI

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc{ia de Mediu

Nr. 1841556/3736
27.MAI. 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

in aten Oa: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre §tiin}a :
Asocia fia de proprietari Bl. A 41
Aleea Dealul Macinului nr. 2, sector 6(

Stimate Domnule Director General,

Ca urmare a adresei dvs. nr. 4044/05.05.2020, inregistrata la Primaria Municipiului
Bucure;ti cu nr. 1841556/1 1.05.2020 §i la Direc Ua de Mediu cu m. 3736/12.05.2020, prin
care transmite$ spre soluTionare adresa Asociajiei de proprietari privind starea
arborilor/arbu9tilor aflaji pe spajiul verde aferent blocului A 41 din Aleea Dealul Macinului
nr. 2 care necesita intervenTii de intrejinere/formare/regenerare, precum ;i defri§area unor
arbori Tn declin biologic, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de
18.05.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec}ie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului
BucureSti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridacinilor :
Spa but verde fala bloc in dreapta scdrn E tntre tocurile de parcare :

- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) a 40cm, h Im , uscat 100% Hra coronament
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri9arii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur ;i a re}elelor aeriene, precum
;i de creare a condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor avizag pentru defri;are, avefi obliga ga plantirii altui
arbore tanir cu balot de pimant, circumfeHnja trunchiului de 20-28cm ;i tnil jime
corespunzitoare circumferin fei in func Pe de specic, in spa guI verde aferent blocului A
41, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 ann. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec Ue a spaTiilor verzi de pe teritoriul Nlunicipiului
Bucure;ti, ave}i obligaTia de a anunTa DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea

r
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verificarii in teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf.
art. 4 din acelasi act normativ

Defri§area trunchiului avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei DirecTiei de
Medal nr. 6081/28.07.2016

in ceea ce prive;te aplicarea lucrarilor de Tntrejinere care constau Tn lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor din spajiile verzi aferente
blocului A 41 din Aleea Dealul Macinului nr. 2, va comunicam urmatoarele :

1) luand in considerare calitatea institu lid dvs. de administrator al spajiilor verzi
potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure;ti §i Consiliul
Local al Sectorului 1-6 §i obligajiile ce va revin privind: protecTia §i consewarea spajiilor
verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziTiei §i a caliti Iii spajiilor verzi;
elaborarea §i aplicarea unui complex de masuri privind aducerea §i menjinerea spajiilor
verzi in starea corespunzatoare funcjiilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr.
24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor;

!inand cont de faptul ca in perioada de vegeta jie nu sunt recomandate '2)
aplicarea lucrarilor de TntreTinere privind echilibrarea coronamentelor (excepTie fac arborii
cu coronamente dezechilibrate prin frangere ca urmare a condiliilor meteorologice extreme)
la materialul dendrologic pornit Tn vegeta Tie, in perioada de vara 2020 (de vegetaTie) se
permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020
emisa de Primaria Municipiului Bucure9ti (PMB) - Direc jia de Mediu, prin care
administratorilor legali ai spa}iilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure§ti k
este acordat dreptul de a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau
fisurate din coronamentele arborilor aflaji pe spa}iile verzi administrate, mri a fi necesara
solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata Direc Hei de Me(liu din
cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenjiile
asupra vegetajiei Tn mod planificat §i organizat, in func jie de necesita pIe identificate de
ace;tia ;i de ceta}eni, asocia gi de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure Tntrejinerea
corespunzatoare a vegeta}iei cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor ;i arbu§tilor prin r
realizarea unor interven Iii profesionale, cu echipamente ;i instrumente de lucru adecvate '
materialului dendrologic §i tipului de interven jie.

Totodata, in situa jia in care lucrarile sus men}ionate, nu vor putea fi aplicate3)
in perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are
obliga Ua de a One cont de prevederile aliniatului F– Gestionarea Solicitdrilor de Toaletare
preluand, rejinand, analizand, centralizand §i prioritizand solicitarile Tnregistrate in cadrul
institutiei.

Menjionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, eu caracter general este valabila
penalr pedoada 15 aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor
conditiilor stabilite in inscrisurile acesteia.

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitagi adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 ave$ responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea
peten}ilor, care au ca obiect solicitarea de interven gi asupra materialului dendrologic a£lat
pe spajiile verzi domeniu public pe care Ie de jine$ in administrare §i de a le solu Bona pan
verificarea, evaluarea materialului dendrologic ;i luarea unei decizii privind
aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea lucrarilor de Tntre$nere/formare sau regenerare Tn
func Tie de situaTie §i de perioadele de vegetajie specifice acestora.
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In perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direc fia de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Bucure§ti nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru

rnaterialul dendrologic din spajiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului
Bucure§ti, avand in vedere faptul ca adresa cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera
gestionarea §i organizarea lucrarilor de intre}inere a materialului dendrologic aflat pe
spajiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure§ti.

In situajia in care, pe spajiile verzi aflate Tn administrarea institu}iei dvs. constata$
material dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profbnde, cilindru central
putred/lipsa, ciuperci saprofite ;i/sau usca$ 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta
prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter de aviz general (nr . 3045/15. C)4.2020)

pentru lucrari de intrejinere a materiatutui dendrologic pentru perioada de vegetajie, prin
marcarea, in func Pe de situa jie, a arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro;ie
daca sunt usca Ti in propor Ue de 80% - 100%, sau cu vopsea verde daca se afla Tn declin
biologic avansat, iar informaTiile privind starea ;i dimensiunile acestora, elementele de
identificare a acestora in teren, etc.. se vor centraliza si transmite catre Directia de Mediu
Tnso}ite de fotografii relevante - parafate, conform specifica}iilor.

Men+ionim faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi lucriri
de defri9are a arborilor/arbu;tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor men}ionate mai sus vi rugam sa dispune$ analizarea, verificarea ;i
luarea masurilor ce se impun pentru solulionarea corespunzatoare a situa}iei semnalate de
petent, in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare §i a celor cuprinse Tn cadrul adresei
nr. 3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie comunicate atat petentului, cat §i
serviciului de specialitate din cadrul Direcjiei de Me(liu (conform asteriscului din aliniatul
11)

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran Ta bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucririlor, privind : respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execu ge a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sanc{iuni
conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec ge a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

Asociaga de proprietari are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI afi§eze,

in copie, la avizierul blocului A 41 sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn;tiin}area tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
De/ri§are – 1 ex. uscat 100%

(

(

va muITumim pentru colaborare,

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE

}M
<biZemit

T@'"“:"'~“"
pe data de.. . .. . ...!http \\\\\\ Fmb ro lnbtllutll printarIa dlrcttil dlrcctla mcdlu d\IZC arhtlll ln_ c,'nsultJrc d\ irc art’oII in ct

Red . E.C / 4 ex – 18 05 2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

91 DEZyOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

27.MAI 2©D

Spre §tiin}a :
- Asocia ga de proprietari Bl. E 15
Aleea sandulesti nr. 5. Sector 6
- D-na

(
(

(Aleea Sindule§ti nr. 5, Bl. E 15, sector 6)

Referitor la adresa dvs. nr. 3512/05.05.2020. Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1841549/11.05.2020 §i la Direc ga de Mediu cu nr. 3737/12.05.2020, prin care ne
transmite$ spre solulionare cererea d-nei . transmisa prin e-mail. privind
emiterea avizului de specialitate de interven Ue asupra unui arbore situat Tn spaTitIl verde
aferent blocului E 15 din Aleea sandule§ti nr. 5, in vecinatatea locului de parcare nr. 11 din
parcajul nr. III, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 18.05.2020,
s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea ;i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita}ilor,
eu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti ;i H.C.G.M.B.
nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de
aliniament din Vlunicipiul Bucure§ti, avizam :
Toaletare :
Spa}hd verde spate bloc Intre locurite de parcare IQ §i 1 1 :

- 1 ex. Gleditsia triacanthos (gladi@) el 20cm, h 10-12m, cu parte din sistemele
radiculare secjionate ca urmare a refacerii covorului asfaltic al parcarii - reducerea cu
maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre parcare §i carosabil, precum §i
reducerea inallimii coronamentului cu maximum 2m, in vederea eliminarii riscului de
frangere ;i prabu§ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile §i totodata a diminuarii
volumului de masa foliara raportat la sistemul radicular secjionat, cu aplicarea lucrarilor de
echilibrare a coronamentelor si eliminarea ramurilor uscate, Hra a se elimina ramurile
tinere de la baza acestuia (primul etaj de 9arpante)
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spa+ial verde spate bloc tntre tocurile de parcare 12 §i 13 :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 10cm, h 10m, cu sistemul radicular secjionat, prabu§it
§i sprijinit in coronamentele arborilor invecinaji.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
02 1/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construe}iilor din jur §i a rejelelor aeriene, astfel :

(

(
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toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec be 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 excep Oa eliminarii ramurilor uscate,
opera}iune ce se poate executa in orice perioada a anului).

- defri§area §i scoaterea radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor pentru piantarea de
material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran ja
bunurilor §i a persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind :
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execujie a taierilor. in caz contrar
aplicandu-se sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
pdvind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 f
privind aprobarea Normelor de protec Ue a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza$ pentru defri;are, aveji obliga fia plantirii a
6ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa trunchiului de 20-28cm 9i halfime
corespunzitoare circumferin fei in func Pe de specie, astfel : 1 ex. in pastila libera dintre
parcarile ll §i 12 §i 5 ex. in spajiul verde aferent blocului E 15 respectand distanTa
reglementara faO de cladiri §i rejele de utilita d, in perioada optima de plantare din toamna
anului 2020, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i
intre}inerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul
BucureSti.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 ahn. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, ave Ii obligajia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sane$uni conf.
art. 4 din acelasi act normativ.

r

D-na are obligaga, ca imediat dupa primirea avizului sa il afi§eze, in [
copie, la avizierul blocului E 15 sau Tntr-un loc vizibil, pentru Tn;tiin}area tuturor locatarilor. r

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

§EF SERVICIU AVIZE §I ACORDURI
Alexandru NICOLAEr,\ h

–tV u“
'-'-j;7ocmit

Expe(fl#?Cristina ENACHE
22 MAI 2020

Red : E.C. / 4 ex. – ]9.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http \\\\\\ }r111h it' iIIstlllltll prlnlilrla tlircctll tllrcctt il nteLllll iI\ I/c itrhtlri 111 conbttltarc lr\ I/c al-51111 in c,lnsttltittc plljl , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1841543/3738

27' MAL 201 cAT RE
ADMINISTRATLA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

in aten fia: Domnului DIRECTOR GENERAL

Spre §tiin}a :
- Asocia fia de proprietari Bl. N
Aleea Ale;d nr. 12, sector 6
- Asocia fia de proprietari Bl. N
Aleea Ale§d nr. 12, sector 6
- Asocia Oa de proprietari Bl. N
Aleea Ale§d nr. 12, sector 6
- Dl.

20, scara I

20, scara 2(
(

20, scara 3,4

Stimate Domnule Director General.

Ca urmare a adresei dvs. m. 5251/04.05.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure$i
cu m. 1841543/11.05.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 3738/12.05.2020, prin care direc bona$ spre
solu}ionare adresa d-lui , transmisa prin e-mail, privind starea arborilor/arbu$tilor afla}i
pe spa}iul verde aferent blocului N 20 din Aleea Ale§d nr. 12 care necesita interven Iii de
Tntre}inere/formare/regenerare, precum §i defri§area unor arbori uscaH, va facem cunoscut ci la
verificarea efectuata pe teren in data de 18.05.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic
pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile ;i completarile ultedoare §i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spa+itIl verde fala bloc :

- 2 ex. PrImus cerasifera (corcodu§) a 8-10cm, h 2,5-5m, uscate 100% situate astfel : 1 ex. in
stanga acces in scara 3 catre coI}ul blocului §i 1 ex. situat in dreapta acces scara 2;
Spajint verde spate bloc .

- 1 ex. Salix sp. (salcie) el 8cm, h 7-8m, uscat 100% situat in dreapta acces scara I catre
col(ul blocului;

- 3 ex. Prunus cerasifera (corocdu;) O 8-10cm, h 3-6m, uscate 100% situate astfel : 2 ex.
Intre scara 3 §i 4, iar I ex. in dreapta acces scara 2;

- 1 ex. Morus sp. (dud) a 8cm, h 3m, uscat 100% situat in dreapta acces scara 2.
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu

acordul Asocia+iilor de proprietari a celor 4 scari (asocia fH de proprietari diferite), evacuandu-
se masa lemnoasa rezultata in urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur §i a rejelelor aeriene, precum §i de
creare a condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

(

(
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in
compensarea arborilor aviza# pentru defri§are, ave$ obhga Tia plantirii a 7ex. arbori tineri cu
balot de pimant, circumferinfa trunchiului de 20-28cm ;i trIaljime corespunzitoare
circumferin fei in func jie de specie, in spa}iul verde aferent blocului N 20, in perioada optima de
plantare din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure;ti, ave}i
obligajia de a anun}a DirecTia de Me(liu din cadrul P.M.B. in vederea veHficarii Tn teren a plantarilor
in cornpensare. In caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Defri§area arborilor avizali se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direc}iei de Mediu nr.
6081/28.07.2016

In ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de Tntrejinere care constau in lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor din spa}iile verzi aferente blocului N
20 din Aleea Ale;d nr. 12, va comunicam urmatoarele :

1) luand Tn considerare calitatea institu}iei dvs. de administrator al spajiilor verzi potrivit f
actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure§ti 9i Consiliul Local al r
Sectorului 1-6 §i obligajiile ce va revin privind: protecjia §i conservarea spajiilor verzi; regenerarea,
extinderea, ameliorarea compozi}iei §i a calita}ii spajiilor verzi; elaborarea §i aplicarea unui complex
de masuri pdvind aducerea §i men}inerea spa}iilor verzi Tn starea corespunzatoare func}iilor lor,
potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor
verzi din intravilanul localitatilor;

2) !inand cont de faptul ca in pedoada de vegeta jie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de intrejinere pdvind echilibrarea coronamentelor (excep}ie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frangere ca urmare a condiliilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic
pornit in vegeta jie, in perioada de van 2020 (de vegetajie) se permite aplicarea lucrarilor din
cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primiria Municipiului Bucure§ti
(PMB) - Direc}ia de Mediu, pan care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice situate pe raza
Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucr hi de eliminare a ramurilor uscate,
rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor aflali pe spa}iile verzi administrate, Hra a fi
necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata Direc}ici de Mediu din
cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti. (

Astfel, administratorii spaTiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intewen}iile asupra
vegetajiei in mod planincat §i irganizat, in func Tie de necesita Ole identificate de ace§tia §i de f
cetajeni, asociaUi de proprietari, etc., astfel incat sa se asigure Tntre}inerea corespunzatoare a
vegeta}iei cu menjinerea staHI de viabilitate a arborilor §i arbu§tilor prin realizarea unor intervenTii
profesionale, cu echipamente §i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de
interventie.

3) Totodata, in situaTia Tn care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi aplicate Tn
pedoada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obligaOa de a One
cont de prevedeHle aliniatului F – Gestionarea Solicitdrilor de Toaletare preluand, re}inand,
analizand, centralizand ;i prioritizand solicitarile inregistrate in cadrul institujiei.

Menjionam ca adresa cu m. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condi+iilor stabilite Tn
Tnscrisurile acesteia.

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitaOi adresei cu caracter general m.
3045/15.04.2020 ave}i responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petenjilor, care au
ca obiect solicitarea de intervenIii asupra materialului dendrologic aflat pe spa}iile verzi domeniu
public pe care le de jine$ in administrare §i de a le soluliona pan verificarea, evaluarea materialului
dendrologic ;i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea lucrarilor de
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intrejinere/formare sau regenerare in func}ie de situajie §i de perioadele de vegetajie specince
acestora

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direc Via de Mediu din cadrul Primariei Municipiului
Bucure§ti nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru matedalul dendrologic din
spa}iile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucure§ti, avand in vedere faptul ca adresa
cu caracter general m. 3045/15.04.2020 acopera gestionarea §i organizarea lucrarilor de Tntrejinere a
materialului dendrologic anat pe spa}iile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure§ti.

In situa}ia in care, pe spaTiile verzi aflate in administrarea institujiei dvs. constatali material
dendrologic in declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
saprofite §i/sau uscali 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din
adresa cu caracter de aviz general (nr. 3045/15.04.202(J) pentru lucrdri de IntreTinere a materiatului
dendrologic pentru perioada de vegeta lie. pan marcarea, in func Tie de situa}ie, a arborilor respectivi
cu vopsea speciala de culoare ro§ie daca sunt tIScaji in proporjie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde
daca se ana in declin biologic avansat, iar informajiile privind starea §i dimensiunile acestora,

elementele de identificare a acestora in teren, etc., se vor centraliza §i transmite catre Direc jia de
Mediu inso jite de fotografii relevante - parafate, conform specifica}iilor.

Men+ionim faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi lucriri de
defri§are a arborilor/arbu§tilor de pe raza Municipiului Bucure§ti.

Conform celor menjionate mai sus va rugam sa dispune Ti analizarea, verificarea §i luarea
masurilor ce se impun pentru solulionarea corespunzatoare a situajiei semnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare §i a celor cuprinse in cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie comunicate atat petentului, cat §i serviciului de
specialitate din cadrul Direcjiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu+iei lucrarilor, pdvind : 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 privind aprobarea Normelor de protec Ue a
spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

DI. are obliga Tia, ca imediat dupa primirea avizului sa il afi§eze, in copie, la
avizierul fiecarei scari a blocului N 20 sau Tntr-un loc vizibil, pentru Tn§tiinlarea tuturor locatarilor.

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

Defri§are –l ex. uscate 100%

r
(

(

(

va mullumim pentru colaborare,

+KUTm ADJUNCT,
ILESCU

aa

e

§EF SERVICIU AVIZE §I ACORDURI
Alexandru NICOLAE

/II /

VL&~
22. MAI. 2020

-I;+ocmit

Exe@g. CHgina ENACHE

Red : E.C. / 6 ex. – 18.05.2020 prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 184 1915/3760
2ZM41 2a2D cI TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

A

In atenfia: Domnului DIRECTOR GENERAL

Spre §tiinla :
• Asocia fia de proprietari Bl. 78
Str. Vintila Mihailescu nr. 8, sector 6
- Dl.

(

(

starlate Dommrle Director General,

Ca urmare a adresei d-lui , transmisa prin e-mail. Tmegistrata la Primaria
Municipiului Bucure;ti cu m. 1841915/12.05.2020 §i Ia DirecTia de Mediu cu nr.
3760/13.05.2020, prin care sesizeaza starea arborilor aflaji pe spa gul verde aferent blocului
78 din str. Vintila Mihailescu nr. 8 care necesita interven Ui de Tntrejinere/formare/regenerare.
precum §i defri;area unor arbori Tn declin biologic, va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren Tn data de 18.05.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic
pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ;i administrarea
spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile ;i completari le ulterioare §i
potdvit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Oe a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spa}iut verde faTa bloc stdnga acces scara 2 :

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) a 10cm. h 6m, uscat 100%
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata
in urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur §i a rejelelor aeriene, precum §i de creare a
condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborelui avizat pentru defri§are, ave fi obliga fia plantirii altui
arbore tanir cu balot de pimant, circumferin Ta trunchiului de 20-28cm 9i inil+ime
corespunzitoare circumferin fei in func Pe de specie, in spajiul verde aferent blocului 78, in
perioada optima de plantare din toamna anului 2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec Oe a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure;ti, aveji obliga jia de a anun}a DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea

(

(

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



verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. In caz contrar se vor aplica sanejiuni conf art.
4 din acelasi act normativ.

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direc}iei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016

in ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de TntreTinere care constau Tn lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor din spa}iile verzi aferente
blocului 78 din str. Vintila Mihailescu nr. 8, va comunicim urmatoarele :

1) luand Tn considerare calitatea institujiei dvs. de administrator al spajiilor verzi
potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure;ti §i Consiliul
Local al Sectorului 1-6 §i obligajiile ce va revin privind: protecjia §i conservarea spa}iilor
verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozijiei §i a calita Iii spajiilor verzi; elaborarea
§i aplicarea unui complex de masuri privind aducerea §i menjinerea spajiilor verzi Tn starea
corespunzatoare func}iilor tor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea ;i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor; r

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegeta Ue nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de intrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excepTie fac arborii cu f
coronamente dezechilibrate prin frangere ca urmare a condiliilor meteorologice extreme) la
materialul dendrologic pornit in vegeta He, in perioada de vara 2020 (de vegeta jie) se permite
aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de
Primaria Municipiului Bucure§ti (PMB) - DirecTia de Me(liu, prin care administratorilor
legali ai spajiilor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul
de a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din
coronamentele arborilor afla Q pe spajiile verzi administrate, Hra a fi necesara solicitarea
prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata Direc}iei de Mediu din cadrul
Primariei Municipiului Bucure;ti.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza interven}iile
asupra vegetajiei in mod planificat ii organizat, in func Ue de necesita Ole identificate de
ace§tia §i de cetajeni, asocia Hi de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure Tntrejinerea
corespunzatoare a vegetajiei cu men}inerea starii de viabilitate a arborilor ;i arbu;tilor pan ,
realizarea unor intervenjii profesionale, cu echipamente ;i instrumente de luc;ru adecvate
materialului dendrologic §i tipului de interven jie. r

3) Totodata, in situa Tia in care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi aplicate in
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 sau administratorul legal al terenului are obligajia
de a One cont de prevederile aliniatului F– Gestionar ea Solicitdrilor de Toatetare preluand,
rejinand, analizand, centralizand §i prioritizand solicitarile inregistrate Tn cadrul institu}iei.

!V[enTionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru
perioada IS aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condi$ilor
stabilite in inscrisurile acesteia.

Se reitereaza faptul ca. pe toata perioada valabilitaIii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 ave}i responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea petenjilor,
care au ca obiect solicitarea de intewen Iii asupra materialului dendrologic aflat pe spa}iile
verzi domeniu public pe care Ie deTineji in administrare §i de a le solujiona prin verificarea,
evaluarea materialului dendrologic §i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea §i/sau
programarea lucrarilor de Tntrejinere/formare sau regenerare Tn nmc Tie de situaTie §i de
perioadele de vegetaTie specifice acestora.
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in perioada 15.04.2020-30.09.2020. DirecTia de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Bucure§ti nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru
materialul dendrologic din spa}iile verzi situate pe domeniul public al Municipiului
Bucure§ti, avand Tn vedere faptul ca adresa cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera
gestionarea §i organizarea lucrarilor de intrejinere a materialului dendrologic aflat pe
spa}iile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure§ti.

In situajia in care, pe spajiile verzi aflate Tn administrarea institu}iei dvs. constataji
material dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde. cilindru central
putred/lipsa, ciuperci saprofite ;i/sau usca$ 80-100%. va adresam rugamintea de a respecta
prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter de aviz general (nr . 3045/15. 04.2020)
pentru lucrdri de tntrejinere a materialului dendrotogic pentru perioada de vegeta}ie, prin
marcarea. in nIne ge de situajie, a arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro;ie daca
sunt uscaji in proporUe de 80% - 100%, sau cu vopsea verde daca se ana in declin biologic
avansat, iar informajiile privind starea §i dimensiunile acestora, elementele de identificare a
acestora in teren. etc.. se vor centraliza §i transmite catre Direcjia de Mediu Tnsojite de
fotografii relevante - parafate, conform specificajiilor.

Menjionim faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi lucriri de
defri§are a arborilor/arbu§tilor de pe raza Municipiului Bucure§ti.

Conform celor men donate mai sus va rugam sa dispuneji analizarea. verificarea §i
luarea masurilor ce se impun pentru solujionarea corespunzatoare a situa}iei semnalate de
petent. in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare §i a celor cuprinse Tn cadrul adresei
nr. 3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa He comunicate atat petentului. cat §i
sewiciului de specialitate din cadrul Direcllei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul
11)

Astfel. administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor. 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 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucure;ti.

Dl. are obligajia, ca imediat dupa primirea avizului sa Tl afi§eze, in copie,
la avizierul blocului 78 sau Tntr-un loc vizibil, pentru in;tiinjarea tuturor locatarilor.

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

(

(

(

(

va mullumim pentru colaborare.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

c,4 rR E
ADMINISTh4TIA DOMENIULUI PUBLIC

$I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

I Spre ;tiinfa :
- Asociafia de proprietari Bl. C 7
B-duI 1 Mai nr. 27 Sector 6
- Dl. ' lo.corrl

(B-duI 1 Mai nr. 27, Bl. C 7, sector 6)

Referitor la adresa d-lui - _ 3, transmisa pNn e-mail, 'inregistrata la
P.M.B cu nr. 1842259/13.05.2020 $i la Direc jia de Mediu cu nr. 3783/13.05.2020,
pNn care solicita emiterea avizului de specialitate de intewen jie asupra arborilor
usca}i situa$ in aliniamentul din faIa blocului C 7 din b-duI I Mai nr. 27, va facem
cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 18.05.2020, s-a inventariat
urm5torul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 9i administrarea spajiilor vemi din intravilanul localita}ilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare $i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spaTiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti
§i H.C.G.M.B. nr. 1 14/2011 privind amenajarea ;i intre+inerea alveoleIor stradale din
cadrul planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure;ti, avizim :
Defri;are cu scoaterea r5dicinilor 9i pistrarea alveolelor/platbandei :
Atiniament B-duI 1 Mai partea numeretor imF>are .

- 4 ex. Acer platanoides (arjar) el 10-20cm, h 6-lam, 100% uscate cu scoarli
exfoliati pe trunchi 9i pe untIl dintre exemplare scoar}a este umnatg, situate astfel : 3
ex. in stanga acces scara I a blocului C 7 9i I ex. in stanga acces scara 2;

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu$) el 20cm, h 6m, 100% uscat situat Tn
dreapta acces in scara 2;

Atiniament B-duI I Mai partea mrmeretor pare :
- 1 ex. Acer saccharinum (arTar) a 60cm, h 10m, 100% uscat situat Tn dreapta

acces Tn centru medical POE MEDIA

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de te]efon
021/410.09.57, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata in urma defri;arii, pentru a nu
bloca caile de acces ;i se vor iua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
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construejiilor din jur $i a rejelelor aenene. precum 9i de creare a condiliilor necesare
plantarii de material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor Ti a persoanelor Tn zona operaTiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuFie 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 pdvind aprobarea Normelor de protecjie a spafiilor veui de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti .

Pentru refacerea fondu lui vegetal, in compensarea arborilor uscali. avizali
pentru defri$are, conform H,C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecTie a spaliilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucure§ti, aveji obliga ya
plantirH a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, circumferin fa trunchiului de
20-28cm ;i Tnil Ome corespunzitoare circumferin fei in funcfie de specie, in locuI
arborilor defri9aji din aliniament in vederea completarii acestuia, in perioada optima
de plantare din toamna anu lui 2020, cu respectarea prevederilor H.C,G.M.B. nr.
114/201 1 privind amenajarea 9i Tntrejinerea a]veolelor stradale din cadrul planta}iilor
de aliniament din Municipiul Bucure§ti.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec lie a spaliiIor verB de pe teritoriui
Municipiului Bucure§ti, ave Ii obliga jia de a anun}a Direc{ia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se
vor aplica sane$uni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

DI. b are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului sg il
afi;eze, Tn copie, la avizierul blocului C 7 sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn;tiinjarea
tuturor locatarilor.

Defri§area arborilor avizali se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direc}iei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabiIitate 2 ani de la data emiterii
Def-i late – 6 ex_ uscate IC)0%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1842712/–38 d/
cA TRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
sl DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

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

27. MAI. 2020

Spre ;tiinTa :
- Asocia ga de proprietari Bl. 36
Str. Lt. Gheorghe Saidac nr. 5B, Sector 6
- Dl.

(

(

Referitor la adresa d-lui , transmisa prin e-mail, Tnregistrata
la P.M.B cu nr. 1842712/14.05.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 3858/14.05.2020,
prin care solicita emiterea avizului de specialitate de intewen De asupra unui arbore
situat Tn spajiul verde aferent blocului 36 din str. Lt. Gheorghe Saidac nr. 5 B, va
facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 18.05.2020, s-a
inventariat urmitorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea ;i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile §i completadle ultedoare ;i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defri§are cu scoaterea ridacinilor :
Spa but verde jaId bloc Intre scara I §i 2 .

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) ei 60cm, h 16m, cu trunchiul plin de
ciuperci saprofite, varful coronamentului prezinta numeroase galerii de acarieni pe
anumite por}iuni trunchiul prezinta scoarTa exfoliata, semne care indica declinul
biologic al exemplarului §i cel mai posibil cilindrul central afectat, in pericol de
prabu§ire la condi Qi meteorologice extreme, !inand cont de esen}a slaba a lemnului
speclel

Lucrarea de defri§are avizata se va executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de
telefon 021/410.09.57, cu acordul Asocia{iei de proprietari, recomandam Tn cel
mai scurt termen, evacuandu-se masa lemnoasi rezultata Tn urma defri§arii, pentru a
nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construejiilor din jur §i a reTelelor aeriene, precum §i de creare a
condi}iilor necesare plantirii de material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran Ta
bunurilor §i a persoanelor in zona operaTiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu ge a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancTiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

('
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nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza$ pentru defri;are, aveji
obliga+ia plantirii a 6ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinja
trunchiului de 20-28cm §i Tnil Ome corespunzitoare circumferin fei in funcfie de
specie, astfel : 2 ex. in spa}iul verde aferent blocului 36 §i 4 ex. in zonele deficitare
din sector, Tntrucat densitatea de arbori din spa gul verde al blocului nu ar permite
dezvoltarea acestora, respectand distanTa reglementara faQ de cladiri ?i re Tele de
utilita$, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020.

In situajia in care plantarea de arbori tineri proveniji din diferen A, se executa
in pastilele goale aflate in aliniamentele strizilor, in vederea completarii acestora se
va One cont de respectarea prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din
Municipiu1 Bucure;ti.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, ave$ obliga Tia 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 sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

DI. are obliga Oa, ca imediat dupa primirea avizului si il
afi;eze, in copie, la avizierul blocului 36 sau intr-un loc vizibil, pentru Tn;tiinjarea
tuturor locatarilor.

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

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

Defri§are – 1 ex.

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de MediuI

Nr. 1847624/ 4573/ 10. IUN 20za

cA TRE
- ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC sl DEZVOLTARE URBANA

SECTOR 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6
- D-na

( str. Ing. Nicolae Teodorescu , sector 6 )

(
Referitor la adresa d-nci , transmisa pan e-mail, inregistrata

la P.M.B cu nr. 1847624/28.05.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 4573/29.05.2020,
prin care solicita emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra unui arbore
uscat situat Tn spa gul verde aferent imobilului nr. 38 din str. Ing. Nicolae Teodorescu,
vi facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 03.06.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea ;i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localita{ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti 9i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea
alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure;ti,
avizam :
Toaletare :
Atiniamentut strdzii Ing. Nicolae Teodorescu tn dreptut imobilului nr. 43 :

Reducerea cu maximum Im din lungimea ramurilor care afecteaza faTada

imobilului nr. 43 ;i a celor pendule spre trotuarul §i carosabilul strazii Teodorescu
Nicolae, in vederea eliminarii riscului de frangere ;i prabu§ire a ramurilor la condi}ii
meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor de formare §i echilibrare a coronamentelor
§i eliminarea ramurilor uscate, mri a se elimina ramurile tinere de la baza
acestora (primul etaj de 9arpante) :

- 2 ex. Acer pseudoplatanoides (paltin) a 30-35cm, h 10-12m situa}i in stanga
accesului in curtea irnobilului nr. 43;

- 1 ex. Juglans nigra (mrc) a 25cm, h 10m situat in dreapta acces curte imobil
43nr 9

Defri9are cu scoaterea ridicinilor 9i pistrarea platbandei de aliniament:
Aliniamentul str. Ing. Nicolae Teodorescu, in dreapta acces imobU nr. 36 .

- 1 ex. Acer pseudoplatanoides (paltin) ei 25cm, h 10m, Tnclinat 20'’ peste
carosabil, cu Tnceput de dezradicinare, in pericol iminent
meteorologice nefavorabile ;i nu numai,

(
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Curte imobi! nr. 38 :
- 1 ex. Abies alba (brad) a 30cm, h 12m, 80% uscat, in declin biologic

ireversibil specific speciei (caderea prematura a acelor)
Lucrarile avizate se vor executa evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu

bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construc$ilor din jur §i a rejelelor aeriene, astfel :

1) - toaletarea se va executa pan grija A.D.P. sector 6, conform art. 6 pct. 6
din Anexa I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a
spa}iilor 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 excepfia eliminirii ramurilor uscate, operafiune ce se poate executa Tn baza
prevederilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de
Primaria Municipiului Bucure§ti (PMB) - DirecTia de Me(liu, pan care
administratorilor legali ai spa}iilor verzi publice situate pe raza Municipiului
Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate,
rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor afla$ pe spaTiile verzi
administrate, Hra a fi necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de
specialitate, adresati Direc}iei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului
Bucure9ti).

2) - defri§area §i scoaterea radacinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite ;i crearea condi}iilor pentru plantarea de
material dendrologic tank, astfel :

- pentru arborele situat pe proprietatea privata de la nr. 38 – lucrarea se
va efectua pnn grija proprietarului legal al terenului pe care se afla arborele, cu nrma
specializata/acreditata in astfel de lucrari, luandu-se toate masurile de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur;

- pentru arborele Tn pericol de dezradacinare §i prabu§ire situat Tn
aliniamentul strizii Ing. Nicolae Teodorescu, lucrarile se vor executa Tn regim de
urgen@, pan grija A.D.P. sector 6 in vederea reducerii la minimum a pericolului de
prabu;ire a arborelui.

Precizim ca administratorul/proprietarul legal al terenului este raspunzator de
siguranTa bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujici
lucrarilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a
taierilor, in caz contrar aplicandu-se sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza$ pentru defri§are, ave$
obliga Pa plantirii a 7 ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa
trunchiului de 20-28cm 9i Inil Ome corespunzitoare circumferin fei in func ge de
specie, dupa cum urmeaza : 6 ex. prin grija A.D.P. sector 6, in golurile libere ale
aliniamentului strazii Teodorescu sau pe scuarul central al acesteia, cu respectarea

(
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prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ;i Tntrejinerea alveolelor
stradale din cadrul planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti ;i 1 ex. prin
grija d-nei Diana sanatescu, in curtea imobilului nr. 38, respectand distanTa

reglementara faIa de cladiri §i re Tele de utiliti g, in perioada optima de plantare din
toamna anului 2020, respectand Angajamentul de plantare nr. 4573/A din 04.06.2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 ann. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de proteclie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveji obliga Fia 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 normativ.

Defri§area arborelui amplasat pe domeniul public, avizat prin prezenta, se va
face cu aplicarea prevederilor adresei Direc}iei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru rela}ii suplimentare va rugam sa va adresa li la nr. de telefon
021.305.55.00/4155, Direc Qa de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul Tn B-duI Regina
Elisabeta nr. 47, mansarda, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai Tn ziua de lucru
cu publicul, marji Tntre orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare – 3 ex

Defi$are – 2 ex. din care ex. 1 uscat 80%

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Raz\>

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandra NICOLAE:

b-
Expert

OiOZ -Nni SO

Red : E.C. / 4 ex. – 04.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
Irttlr . \\ \\ \\ .111115.rt t ill-It ltlltli' prl111arllr tJlrcctll direct la__llrcdiu a\ i/c arhtlri_111 cl )llsultarc iI\ i/c_arbtlri_111cltn\ulture pI ip , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1842749/ 3934/ fm
cA TRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

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

Spre §tiin Q :
- Asocia Oa de proprietari Bl. CF 2
Str. Ru§e Iu nr. 7, Sector 6
- D-na

(

Referitor la adresa d-nei , transmisa prin e-mail, Tnregistrata la
P.M.B cu nr. 1842749/14.05.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 3934/15.05.2020,
prin care solicita emiterea avizului de specialitate de intewenjie asupra unui arbore
situat in spajiul verde aferent blocului CF 2 din str. Ru§e Iu nr. 7, va facem cunoscut
ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 05.06.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pdvind
aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i
§i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ;i intre}inerea alveolelor stradale din
cadrul planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, avizim :
Defri§are cu scoaterea ridicinilor §i pistrarea alveolei /platbandei:
Parcarea din lateral bloc scara I, cdtre aleea carosabitd str. Ru§e Tu .

- 1 ex. Acer platanoides (arTar) a 40cm, h 12m, cu trunchiul fisurat, lipsit de
scoar}& puternic dezechilibrat §i inclinat catre bloc datorita eliminarii in timp a
celorlalte doua §arpante ale coronamentului, in pericol de pat)u;ire

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construejiilor din jur §i a autoturismelor din
zona, precum §i de creare a condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar

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 execuTie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancTiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

(
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nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza$ pentru defri§are, avefi
obliga ga plantirii a 6ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa
trunchiului de 20-28cm §i Tnilfime corespunzitoare circumferinfei in fIInt jie de
specie, astfel : 1 ex. in pastiia ramasa libera dupa defri§are §i pentru restul de 5 ex. se
vor Tnfiin}a noi pastile in spajiul verde aferent parcarilor de la limita parcului, in
perioada optima de plantare din toamna anului 2020, cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntre}inerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure9ti.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec de a spa}iilor verzi de pe teritoriul /
Municipiului Bucure§ti, aveTi obliga Pa de a anunTa Direc Ba 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 normativ.

D-na are obliga Tia, ca imediat dupi primirea avizului sa il
afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru in§tiin}area
tuturor locatarilor.

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii
De/ri§are – 1 ex.

ADJUNCT,
'CU

(

§ef Serviciu jy/ze Bi Acorduri
Alexandra NICOLAE

CII '
-al,F

a##bcmit
Expert<©Cristhta ENACHE1 1 IUN. 2020

Red : E.C. / 4 ex. – 09.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http: \\ \\ \\ .pnrb.rtl/ illstitutii 'prinraria,''dircctii“directia_nlcdiu d\ i/c_arbtlri__in COIl>,ulture a\ i/c_arbttri _in_cllllsultarc.plrp , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1846652/ 4415
1 6, IUN. 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin Ti :
- Asocia ga de proprietari Bl. P 8
Str. Paralujelor nr. 4, Sector 6
- D-na

(

Referitor la adresa dvs. 3350/06.05.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1846652/26.05.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 4415/27.05.2020, prin care ne
direcTionaji spre solulionare cererea d-nei Uansmisa prin e-
mail, privind emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra unui arbore uscat
situat Tn spa gul verde aferent blocului P 8 din str. Paralu}elor nr. 4, va facem
cunoscut ci la verificarea efectuata pe teren Tn data de 05.06.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure;ti,
avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spa but verde spate bloc stanga acces scara 1 :

- 1 ex. Populus canadensis (plop) a 50cm, h 9m, IQO% uscat
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asocia+iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata in urma defri;arii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur ;i a rejelelor aeriene,
precum ;i de creare a condiliilor necesare plantirii de material dendrologic tanar.

Precizim ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran Ta

bunurilor ;i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu ge a tiierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane Ouni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defri;are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

(
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protec Oe a spa{iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, ave$ obliga fia
plantirii altui arbore tanar cu balot de pimant, circumferin@ trunchiului de
20-28cm §i TIIaljime corespunzitoare circumferin fei in func fte de specie, in
spa}iul verde aferent blocului respectand distanTa reglementari faTa de cladiri §i rejele
de utiliti}i, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 –primavara anului
202 1

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, ave$ obligajia de a anun}a Direcjia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verificirii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se
vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

D-na are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului
sa il afi;eze, in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru Tn§tiin}area

tuturor locatarilor. /
Menjionim ci la data verificarii pe teren, arborele avizat spre defri§are era

marcat cu vopsea ro§ie, motiv pentru care rugam administratorul legal al terenului sa
verifice in tabelele ce includ arborele in discuTie §i sa procedeze la §tergerea lui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acela§i material
dendrologic.

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

De/ri§are – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
.ESCURan>aB

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandra NICOLAE

locmit

Exped@Cristina ENACHE

7 1 IUN. 2020

Red : E.C. / 4 ex. – 11.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1847778/4578 1 6. IUN. 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Referitor la adresa dv's. nr. 7788/25.05.2020, inregistrata la P.M.B cu nr.
1847778/28.05.2020 §i la Direc}ia de Mediu cu nr. 4578/29.05.2019, prin care
solicita y, conform cerinlelor §i specificajiilor din adresa DirecTiei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra arborilor
uscaji in propor ge de 80-1009/8 ;i a celor Tn declin biologic, care prezinta pericol de
frangere §i pribu§ire, inventariaTi pe teren de citre inspectorii din cadrul instituTiei
dvs., arbori menjionaTi Tn tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va
comunlcam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
§i administrarea spa$ilor verzi din intravilanul localitaTilor, cu modificirile §i
completarile ulterioare §i din Anexa I la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti avizim executarea
lucririi de defri?are a celor 47exemplare arbori din totalul de 48 ex. arbori ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmiri nedorite ;i crearea condi}iilor 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 sau rejelelor aeriene din jur .

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza Ti pentru defri§are, administratorul legal
are obliga fia plantirii a 47ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinfa
trunchiului de 20-28cm (a trunchiului minimum 7cm) $i Tnil+ime
corespunzitoare diametrului in funcfie de specie, in zonele din care s-a executat
defri§area sau Tn zone deficitare in vegetaTie de pe raza sectorului, in perioada optima
de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa I la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, ave}i obliga jia 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
sane Ouni conf. art. 4, lit. e din acela§i act normativ.

(

(
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De asemenea, pentru exemplarele care se defri§eazi din alveolele
aliniamentelor stradale, la plantare, potrivit prevederilor H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea ;i intrejinerea alveolelor stradale din cadrul
planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, aveji obliga jia acoperirii
(amenajarii) suprafe}ei alveolelor cu material dendrologic.

Pentru materialul dendrologic inregistrat la poziTia 40 – 1 ex. Populus sp.(plop)
cu a 90cm, h 16m, nu avizim defri§area Tntrucat, acesta a fost inventariat §i avizat
spre defri§are prin avizul cu nr. 4415/2020, la solicitarea reprezentanjilor Asociajiei
de proprietari a blocului P 8 din str. piraluTelor nr. 4.

Men+ionim ci vi revin urmitoarele obligajii :
- informarea cetaTenilor cu privire la arborii aviza Ti pentru defri§are, prin

publicarea acestor informa Ui, He pe pagina oficiala de internet a administratorului
legal al spajiilor verzi, He pe pagina oficiali de internet a primariei de sector, in
func ge de posibilitalile informatice ;i de decizia fiecarei instituTii;

- informarea cetajenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri§are, cu /
precizarea datei calendaristice ;i a intervalului orar in care acestea se vor executa,
Tinandu-se cont de zona de ac}iune §i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informa}ii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func}ie de
posibiliti}ile informatice §i de decizia fiecarei institu}ii.

Nerespectarea celor men}ionate in prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise §i realitatea din teren, va fi considerata
intewenjie asupra arborilor firi aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va fi sancjionat potrivit prevederilor
art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec}ie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, precum §i art. 3. din H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul
planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure9ti, acolo IInde se imf)une.

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

Defri§are – 47 ex. uscate 80- 100%
(

a

i
’.CUTTy ADJUNCT,
'HAILESCU

§EF SERVICIU AWZE §I ACORDURI
Alexundru NICOLAE= ,/,1 } 1

ytitocmit
Exper%. Cristina ENACHE
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 4005/4225 :2 !UN. 29:9

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asocia fia de proprietari Bl. 91-95
Str. Zboina Neagra nr. 8-10, Sector 6
- Dl.

(

Referitor la adresele d-lui , transmise pan e-mail ;i
Tnregistrate Ia P.M.B - Direc ga de Mediu cu nr. 4005/19.05.2020, respectiv
4225/22.05.2020 privind emiterea avizului de specialitate de defri§are a unor arbori
situa d in faTa Ti spatele blocului 91-95 din str. Zboina Neagra nr. 8-10, va facem
cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 03.06.2020, in completarea
avizului cu nr. 2382/04.05.2020 s-a inventariat urmatorul material dendrologic
pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ;i
administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i
completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de proteclie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizam :
Defri9are cu scoaterea ridacinilor :
Spa but verde faTa bloc in stanga acces scara I .

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) Ci 10cm, h 6m coronamentul rupt la
condi}iile meteorologice extreme din ultima perioadi, despicat, iar jumatatea ramasa
se sprijina Tn trunchiul arborilor Tnvecina Ii (de peste aleea pietonala de acces in bloc)
SpajhIt verde spate bloc, dreapta acces scara I .

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 10cm, h 8m, uscat 100%, tot coronamentul
arcuit Tn unghi de 45'’ catre aleea de acces bloc §i trotuar

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asocia+iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata in urma defri;arii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur §i a rejelelor aeriene,
precum §i de creare a condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu ge a taierilor, in caz

(

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



contrar aplicandu-se sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza g pentru defri§are, ave}i
obliga fia plantirii a 7ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa
trunchiului de 20-28cm 9i ’inil Ome corespunzitoare circumferin fei in funcfie de
specie, in spaTiul verde aferent blocului respectand distanTa reglementara faIa de
cladiri §i re Tele de utilita Ii, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 –
primavara anului 202 1.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, ave+i obliga jia de a anun}a Direc{ia de Mediu din cadrul ,
P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se ‘
vor aplica sane$uni conf. art. 4 din acela;i act normativ.

DI. are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI
afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn;tiinjarea
tuturor locatarilor.

Defri§area arborilor aviza Ti se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcjiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

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

De/ri§are – 2 ex. din care 1 ex. uscat lac)%

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rdzvcwt MIHAILESCU

SEF SERyICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE

':ata.
fntocmit

Expe@Ciistina ENACHE

R e d : E H 1C p / 4 e x p 1 1 p 0 6 p 2 0 2 0 P re z e n t u 1 av i za hst post apesh=u]PMB4ZIUN• 2g : O

http : //n \\ \\ .pnlb.ro/ilrstituti i/prinraria/dirccti i ’direct ia_mcdiu/a\ i/c_arbori_ill_ctlnsultilrc ' a\ i/c_arbtlri _in_ctlnsultarc . php , pe data de
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1844168/ 4051/
22 !LIN. 29:9

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

sl DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

in atenfia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre §tiin Ta :
- Asocia Oa de proprietari Bl. 65
Str. Floare Ro§ie nr. 18, Sector 6
- Dl.
Str. nr. , Bl. , sc. , ap.

(

, sector 6

in aten fia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Referitor la adresa d-lui , inregistrati la P.M.B cu nr.
1844168/19.05.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 4051/20.05.2020, prin care
solicita emiterea avizului de specialitate de intervenee asupra arborilor uscaji situaTi
in spajiul verde aferent blocului 65 din str. Floare Ro§ie nr. 18, va facem cunoscut ca
la verificarea efectuata pe teren Tn data de 05.06.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spaTiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec}ie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i,
avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spa Out verde fala bloc :

- 1 ex. trunchi Robinia sp. (salcam) O 10cm, h 2m, uscat 100% situat Tn stanga
acces scara li

1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 60cm, h 14m, uscat 90%, situat Tn stanga acces scara
2 9

1 ex. trunchi Populus canadensis (plop) a4(}cm, h 8m, uscat 100%, situat in
dreapta scarii 2 catre scara 3;

- 1 ex. Prunus cerasifera bitulpinal (corcodu§) a 10cm, h 3m, 100% uscat
situat in stanga alee acces scara 3, limita catre aleea pietonala;
Spa Out verde lateral bloc, spate gtlena de gunoi .

- 2 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) a 10cm, h 3m, uscate100% §i Tmbracate Tn
iedera;

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod po$taI 050013, sector 5, BucurHtf. Romania
Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro



Spajhd verde spate bloc .
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) a 8-20cm, h 10-12m, uscate 100% pozi}ionate Tn zona

de coIT a spaTiului verde la limita catre aleea de tranzit lateral bloc §i catre zona de
parcare ;

(

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) a 5cm, h 8m, 100% uscat situat tot col!
spate catre limita cu parcarea;

- 2 ex. Malus domestica (mar) a 10cm, h 5m, 100% uscate, 1 ex. amplasat
catre zona de acces scara 3, iar al doilea Tntre scara 2 §i 3;

- 1 ex. Acer platanoides (arTar) a 20cm, h 8m, 100% uscat situat Tntre scara 2
;i 3 la limita gardului dinspe parcare;

1 ex. trunchi Prunus cerasifera (corcodu§) a 20cm, h 2,5m, 100% uscat
amplasat la limita spajiului verde in vecinatatea accesului Tn scara I

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociafiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultati Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur §i a re}e}elor aeriene, ,
precum ;i de creare a condi}iilor necesare plantarii de material dendroiogic tanar. ‘

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
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 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor usca g, aviza Ti
pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protec ge a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, aveji obligafia
plantirii a 15 ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin}a trunchiului de
20-28cm 9i Inil Ome corespunzitoare circumferinjei in hInejie de specie, in
spa}iul verde aferent blocului 65 din str. Floare Ro;ie nr. 18, respectand distan}a
reglementara fa@ de cladiri ;i rejele de utilitiTi, in perioada optima de plantare din
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 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, ave$ obliga ga de a anun}a Direc ga 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.

Defri§area arborilor aviza O se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 608 1/28.07.20 16

In ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de intre}inere care constau in lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor tuturor arborilor din spajiile
verzi aferente bJocului 65 din str. Floare Rosie nr. 18, va comunicam urmatoarele :

1) luand in considerare calitatea institujiei dvs. de administrator al spajiilor
verzi potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure;ti
;i Consiliul Local al Sectorului 1-6 §i obligajiile ce vi revin privind: protec ga ;i
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conservarea spa}iilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozi}iei 9i a
calita Oi spaTiilor verzi; elaborarea ;i aplicarea unui complex de misuri privind
aducerea ;i men}inerea spajiilor verzi Tn starea corespunzatoare fbnc}iilor lor, potrivit
prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitililor;

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegeta ge nu sunt recomandate
aplicarea lucrarilor de intrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excepTie fac
arborii cu coronamente dezechilibrate prin frangere ca urmare a condiliilor
meteorologice extreme) la materialul dendrologic pornit in vegeta Tie, in perioada de
vara 2020 (de vegetaTie) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al
adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure$i (PMB) -
DirecTia de Mediu, prin care administratodlor legali ai spa{iilor verzi publice situate
pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de
eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor
afla li pe spa}iile verzi administrate, Hra a fi necesara solicitarea prealabila de emitere
a avizului de specialitate, adresata Direc}iei de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spa}iilor verzi publice au posibilitatea de a realiza
intewen}iile asupra vegeta}iei Tn mod planificat ;i organizat, in func Oe de necesitalile
identificate de ace;tia ;i de cetajeni, asociaTii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se
asigure intrejinerea corespunzatoare a vegetajiei cu menjinerea starii de viabilitate a
arborilor §i arbu§tilor prin realizarea unor interven gi profesionale, cu echipamente §i
instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de interven Qe.

3) Totodata, in situa Tia in care lucririle sus men}ionate, nu vor putea fi
aplicate Tn perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 sau administratorul legal al
terenului are obligajia de a One cont de prevederile aliniatului F – Gestionarea
Soticitdritor de Toaletare preluand, rejinand, analizand, centralizand §i prioritizand
solicitarile Tnregistrate in cadrul instituTiei.

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

Se reitereazi faptul ca, pe toata perioada valabi litalii adresei cu caracter
general nr. 3045/15.04.2020 ave$ responsabilitatea de a prelua toate cererile venite
din partea petenjilor, care au ca obiect solicitarea de interven Oi asupra materialului
dendrologic aflat pe spa}iile verzi domeniu public pe care le de}ineTi Tn administrare
§i de a le solu}iona prin verificarea, evaluarea materialului dendrologic §i luarea unei
decizii privind aplicarea/neaplicarea ;i/sau programarea lucrarilor de

TntreTinere/formare sau regenerare in funclie de situa ge 9i de perioadele de vegeta Tie
specifice acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, DirecTia de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Bucure§ti nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru

(

(
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materialul dendrologic din spa bile verzi situate pe domeniul public al Municipiului
Bucure§ti, avand Tn vedere faptul ci adresa cu caracter general nr. 3045/15.04.2020
acopera gestionarea §i organizarea lucrarilor de intreTinere a materialului dendrologic
aflat pe spaTiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure$i.

In situaTia in care, pe spajiile verzi aflate Tn administrarea institu}iei dvs.
constata O material dendrologic in declin biologic avansat, cu scorburi profbnde,
cilindru central putred/lipsa, ciuperci saprofite §i/sau uscaji 80-100%, va adresam
rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter de aviz
general (nr. 3045/ 15.04.2020) pentru lucrdri de Intre}inere a materialului
dendrologic pentru perioada de vegetajie, prin marcarea, in func Tie de situa Tie, a
arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro§ie daca sunt usca$ in proporjie
de 809/a - 100%, sau cu vopsea verde daca se ana in declin biologic avansat, iar
informajiile privind starea ;i dimensiunile acestora, elementele de identificare a
acestora Tn teren, etc., se vor centraliza §i transmite citre Direc(ia de Mediu Tnsotite
de fotografii relevante - parafate, conform specificajiilor.

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

Conform celor menTionate mai sus vi rugam sa dispune$ analizarea,
verificarea §i luarea masurilor ce se impun pentru solu}ionarea corespunzatoare a
situa}iei semnalate de petent, in conformitate cu prevederile legale in vigoare §i a
celor cuprinse Tn cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020, urmand ca misurile adoptate sa
He comunicate atat petentului, cat §i sewiciului de specialitate din cadrul Direcjiei de
Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Dl. are obliga Tia, ca imediat dupi primirea avizului sa il afi9eze,
in copie, la avizierul blocului 65 sau intr-un loc vizibil, pentru Tn§tiinjarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 15 ex. uscate 90-100%

Vi mullumim pentru colaborare,
(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandra NICOL,AE

~'“y’":'“'"“-‘
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1844246/4054/
22 iUN. 2929

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asocia Oa de proprietari Bl. G 16
B-duI Constructorilor nr. 17. Sector 6
- D-na

( Referitor la adresa d-nei . transmisa prin e-mail, Tnregistrata la
P.M.B cu nr. 1844246/19.05.2020 §i Ia DirecTia de Mediu cu m. 4054/20.05.2020, prin care
solicita emiterea avizului de specialitate de intewen Tie asupra arborilor situa Ti in spajiul
verde aferent blocului G 16 din B-duI Constructorilor nr. 17, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 03.06.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ;i
administrarea spaTiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile §i completarile
ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti §i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea §i intrejinerea alveolelor stradale din cadrul planta}iilor de aliniament din
Municipiul Bucure§ti. avizim :
Toaletare :

Spajtut verde fala bloc limbo cdtre parcare, lateral stanga ghena de gtmoi :
- 3 ex. Pinus nigra (pin) el 10-20cm, h 10-12m - eliminarea ramurilor uscate ?i

aplicarea masticului de protecjie odata cu eliminarea ramurilor Tn scopul prevenirii
eliminarii sevei si instalarii bolilor si daunatorilor
Defri§are cu scoaterea ridicinilor cu pistrarea platbandei :
Aliniament B-duI Constructorilor tn collul blocului H 1 (col luI parcdrii) .

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu;) O 10cm, h 4m, 100% uscat
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

02 1/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcjiilor din jur §i a rejelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Ue 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 excepTia eliminarii ramurilor uscate,
operajiune ce se poate executa Tn orice perioada a anului).

(
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defri§area §i scoaterea radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi}iilor pentru plantarea de
material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja
bunurilor ;i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind :
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Ue a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sanc{iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec ge a spaTiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Ue a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti. aveji obliga jia plantirii altui
arbore tanir cu balot de pimant, circumferin{a trunchiului de 20-28cm 9i TIIaljime
corespunzitoare circumferinjei in func Pe de specie, in spa guI verde aferent blocului
respectand distan ja reglementara faIa de cladiri §i rc Tele de utilitali, in perioada optima de
plantare din toamna anului 2020. cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea §i intrejinerea alveolelor stradale din cadrul planta}iilor de aliniament
din Municipiul Bucure§ti.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, ave{i obliga Ha 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 sancjiuni conf.
art. 4 din aceiasi act normativ.

Menjionam ca pentru exemplarul apar}inand speciei Paulownia tomentosa (arborele
prinTesei)situat la limita catre aleea de acces catre scara 1, in dreptul ultimului loc de
parc;are. Tntrucat acesta nu prezinta Tn coronament elemente generatoare de pericole asupra
coronamentului Hind deja aplicate lucrari de Tntre}inere, nu avizam aplicarea altor lucrari de
Tntrejinere. In situa Tia in care arborele i§i Tnclina coronamentul §i T;i mare§te unghiul de
Tnclinare al trunchiului, rugam reprezentan Iii Asociajiei de proprietari sa revina cu solicitare
scrisa la registratura Primariei Municipiului Bucure§ti, cu un telefon in prealabil la nr. de
telefon 021.305.55.00/4155 (0746172475) la DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul
in B-duI Regina Elisabeta nr. 47, mansarda, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, in ziua de

(

lucru cu publicul. marTi Tntre orele 9-13 pentru a stabili de comun acord, o noua reverificare r
pe teren, pana la sosirea adresei pe cale oficiala conform procedurilor serviciului.

D-na are obliga(ia, ca imediat dupa primirea avizului sa il afi§eze.
in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru in§tiinjarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toatetare – 3 ex

Defri§are – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE: G[ I

<– iiigcmit A
ExpeL@: Cristina ENACHE

17. lyN, 29:9

'lU .eg
al

- ' Nt tJ
Red : E.C. / 4 ex – 1 1 06.2020 prezentul aviz a fosi postat pe site-ul PMB
tip \\b-u pmb ro lnstitlltll primariadirectii directia mecIIU a\ize_arhori_ in el IIFe a\ 17 e dI III ,I'll'-tIlt.Irc I'llj\ , pe data de,
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1843915/4101 22 10N. 29:9

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin Q :
- Asociajia de proprietari Bl. P 2
Aleea Valea Siretului nr. 1, Sector 6
- Direc fia Generali de PoliOe Locali – Direcfia de Inspec He
§os. Orhideelor nr. 2 D, sector 6(

Referitor Ia adresa dvs. nr. 6440/18.05.2020, Tnregistrata Ia P.M.B cu nr.
1843915/19.05.2020 9i la DirecTia de Mediu cu nr. 4101/20.05.2020, prin care ne
transmite$ spre solulionare cererea Direcjiei Generale de Poli Tie Locali privind
emiterea avizului de specialitate de interven}ie asupra unui arbore inclinat situat Tn
spaTiul verde aferent blocului P 2, in dreptul scarii 8 din Aleea Valea Siretului nr. 1,
vi facem cunoscut :

- in cursul anului 2019, a fost emis pentru arborele din loca Tia la care face
referire prezenta solicitare, DirecTia de Mediu a emis avizul nr. 1192 1/14.01.2020.

- ca urmare a revenirii cu solicitare, la reverificarea efectuata pe teren Tn data
de 12.06.2019, s-a inventariat urmitorul material dendrologic pentru care in urma
reanalizarii pozi}ionarii fala verticala a arborelui, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile §i completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spaTiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defri9are cu scoaterea ridicinilor :
SpaTiul verde jaId bloc in stanga accesutui in scara 8 .

- 1 ex. Abies alba (brad) a 30cm, h 16m, Tnclinat 50a catre bloc, care fa}a de
verificarea din luna noiembrie 2019 §i-a marit unghiul de inclinare faTa de verticala
cu aproximativ 10'’, iar datorita solului saturat de apa din' cauza ultimelor ploi,
sistemul radicular are tendinte de dezradacinare.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociafiei de proprietari a BI. P 2, evacuandu-se masa
lemnoasa rezultata in urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se vor lua
masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur 9i a

(
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autoturismelor din zoni, precum §i de creare a condi}iilor necesare plantarii de
material dendrologic tanar.

Precizim ci administratorul legal al terenului este rispunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucririlor,
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 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza Ti pentru defr:i;are, aveji
obliga Pa plantirii a 6ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa
trunchiului de 20-28cm §i ’inil#me corespunzitoare circumferin fei in func Oe de
specie, in spaTiul verde aferent blocului P 2 respectand distanTa reg}ementatj faji de
cladiri §i rejele de utilita D, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020
primivara anului 202 1.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spaTiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, ave}i obligaga de a anunja Direc Oa de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verifieRii in teren a plantirilor Tn compensare. in caz contrar se
vor aplica sancTiuni conf. art. 4 din acela;i act normativ.

Asocia Qa de proprietari/ are obliga Oa, ca imediat dupa primirea avizului sa iI
afi;eze, in copie, la avizierul blocului P 2, scara 8 sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru
instiintarea tuturor locatarilor.

Defri9area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 608 1/28.07.2016

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

De/ri§are – 1 ex.

(

§EF SERVICIU AVIZE §I ACORDURI
Alexandru NICOLAE

IP„)-
tntocmit

Expert Idg. Cristina ENACHE
17. !UN. 29:9
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

iTlnm
cA TRE

DI.
Str. IZ

Spre §tiin}a :
DI.
Str.

(

Referitor la adresa d-lui , Tnregistrata Ia P.M.B cu nr.
1844241/19.05.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 4102/20.05.2020, prin care
completeaza o parte din actele solicitate de Direc jia de Mediu prin adresa 1588-1/
05.03.2020 privind emiterea avizului de specialitate de intewen Oe asupra unui arbore
situat Tn spa gul verde al proprietaQi Tnvecinate din str. Munjilor nr. 8, va facem
cunoscut ca la reverificarea efectuata pe teren Tn data de 12.06.2020, ca urmare a
discu}iilor purtate cu proprietarul imobilului nr. 8 pe proprietatea caruia se afla
arborele, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare, a prevederilor art.
613 alin. (3) §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protec be a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :

SpaTiul verde curte imobil nr. 8 din str. Munjilor timita din spate cdtre proprietatea
nr. 3 din str. Sudului :

- 1 ex. Juglans nigra (nuc) a 40-50cm, h 12-14m - reducerea cu maximum 1,5-
2m din lungimea ramurilor care afecteaza faTada imobilului nr. 3 din str. Sudului,
precum ;i reducerea celor pendule spre curtea imobilului nr. 8 din str. Munjilor, in
vederea e}iminarii riscului de distrugere a fa}adelor/acoperi§urilor §i/sau frangere ;i
prabu§ire a ramurilor la condi gi meteo nefavorabile §i eliminarea ramurilor uscate,
Mri a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de §arpante) :

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamna-primivara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepjia
eliminarii ramurilor uscate, opera$une ce se poate executa in orice perioada a anului)
prin grija proprietarului legal al terenului pe care se afla arborele, sau prin grija
proprietarului afectat (conform Codului Civil) cu acordul scris al proprietarului de

(
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drept, cu nrma specializata/calificata in astfel de lucrari, evacuandu-se masa
lemnoasi pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur.

Precizam ca executantul lucrarilor alaturi de proprietarul legal al terenului
(proprietarul care a angajat executantul) sunt raspunzatori de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor, privind :
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru relaTii suplimentare vi rugam sa va adresa$ 1a nr. de telefon
021.305.55.00/4155, Direc}ia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul Tn B-duI Regina
Elisabeta nr. 47, mansarda, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai Tn ziua de lucru ,
cu publicul, marTi intre orele 9- 13 . ‘

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

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE \

%.=
Jn

r _fntocmit

Exper@k.Tlistina ENACHE

II {UN, 29:9
Red : E.C. / 4 ex. – 16.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1842651/ 3938; 1844536/4152 III( 2 lq

cA TRE
MINISTERUL AP,4RARII NATIONALE

UNITATEA MILITAk4
Str. Stirbei Vodi nr. 79 - 81, Sectorul 6

(str. Drumul Taberei „ sector 6)

( Referitor la adresele dvs. nr. L 1280/13.05.2020 Tnregistrata Ia P.M.B cu nr.
1842651/14.05.2020 §i Ia DirecTia de Mediu cu nr. 3938/15.05.2020 §i a copiei acesteia
transmisa prin e-mail, Tnregistrata la P.M.B cu nr. 1844536/20.05.2020 ;i la DirecTia de
Mediu cu nr. 4152/21.05.2020, prin care solicitaji emiterea avizului de specialitate de
intewen Tie asupra arborilor tIScaji §i Tn declin biologic situaTi in spagul verde aferent
incintei U.M. I cu sediul Tn str. Drumul Taberei ., va facem cunoscut ca la
verificarea efectuati pe teren Tn data de 12.06.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile §i completarile
ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
SpaThd verde Pavilion cazarma

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oTetar) ei 90cm, h 12m, 100% uscat cu scoarja
exfoliata pe trunchi amplasat in stanga acces cladire;

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) el 80cm, h 12m, cu scoarra umflata pe
trunchi §i posibilitate de exfoliere, amplasat lateral dreapta cladire;
Pavilion L, coIT dreapta spate platbanda aferentd alei carosabile din incinta .

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) a 80cm, h 10m cu scorburi multiple pe
trunchi prin care se poate obsewa cilindrul central putred, in pericol de prabu§ire la
condi}ii meteorologice extreme;
Pavilion K dreapta acces pavilion, ptatbanda a/erentd alei carosabile din incintd .

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) a 80cm, h 8m cu scorbura pe trunchi
prin care se poate observa cilindrul central putred, in pericol de prabu§ire la condiTii
meteorologice extreme;
Pavilion C coIl dreapta fatd acces pavilion, limita gardului .

- 1 ex. Prunus avium (cire§) ei 20cm, h 8m, Tnclinat 40-45'> peste gard, aproape
sprijinit pe acesta , cu tendin la de accentuare a gradului de Tnclinare datorita ploilor din
ultima perioada, in pericol de dezradacinare §i prabu§ire;

(
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Aleea de acces tn unitate, latura dreapta , primul arbore din aliniament .
- 1 ex. ciot O 70cm specie neidentificata, Hra scoarji, arborele s-a prabu§it la

ploaia inghe Tata din luna ferbuade 2019 – se va extrage radacina pentru a se elibera
terenul Tn vederea plantarii altor arbori tineri cu balot de pamant.
Toaletare :
Pavilion A limita dinspre parcarea din incintd :

- 2 ex. Acer tataricum (arFar) O 20-25cm, h 10m – aplicarea lucrarilor de
ririre/individualizare a coronamentelor, vor fi indepartate §arpantele cu diametre mai
reduse care dubleaza (pe aceea§i direc jie) §arpantele ce alcatuiesc structura de baza a
coroanei, cu scopul de a rari coroana §i de a asigura o dezvoltare optima a arborelui; vor
fi indepartate ramurile cu cre§tere cvasi-verticala, aproximativ paralela cu axul de
cre§tere §i care, prin frecare, genereaza raniri ale altor ramuri viabile pe care le ating,
vor fi indepartaTi lujerii lacomi de pe trunchiul arborilor (inclusiv cei situaTi la baza
trunchiului) §i de pe §arpantele acestora.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija prin grija administratorului legal al
terenului pe care se ana arborii, cu nrma specializata/acreditata pe astfel de lucrari,
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construejiilor din jur §i a rejelelor aeriene,
astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie 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 excepTia eliminarii ramurilor
uscate, operajhIne ce se poate executa in orice perioada a anului).

- defri§area §i scoaterea radacinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor pentru plantarea de
material dendrologic tanar.

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 execu ge a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane guni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de proteqie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor avizaji pentru defri?are, intrucat densitatea de
arbori nu permite dezvoltarea optimi de arbori tineri, ave$ obliga ga plantirii a
260ex. arbu9ti (10ex./ml:1 ex. arbore defri9at), care se vor planta sub forma de gard
viu pe unul sau doua randuri la limita spaTiului verde din incinta curjii unitalii din str.
Drumul Taberei nr. 7 A, respectand distan}a reglementara fa@ de cladiri §i re Tele de
utilitali, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021,
respectand Angajamentul de plantare nr. 3938, 4152/A din 16.06.2020

r

(
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La finalizarea lucrarilor de plantare cont art. 9 ann. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, aveTi obligajia de a anun Ia 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 din acelasi act normativ.

Pentru rela Iii suplimentare va rugam sa vi adresa fi la nr. de telefon
021.305.55.00/4155, DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul in B-duI Regina
Elisabeta nr. 47, mansarda, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai Tn ziua de lucru cu
publicul, marji Tntre orele 9- 13 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare – 2 ex
Defri§are – 6 ex. din care 2ex. uscate lac)%

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Raz.van MIHAILESCU/\

It yIP

(b{/ t

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1845678/4365 :2 fUN, al
cAT RE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
sl DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

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

in atenfia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre §tiin}a :
• Asociafia de proprietari Bl. 6 1.C.E.M.
Calea Cranga§i nr. 50, sector 6
- D-na

(

Stimate Domnule Director General.

Ca urmare a adresei d-nei , inregistrata la Primada Municipiului Bucure§ti cu
nr. 1845678/25.05.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 4365/26.05.2020, pan care face cunoscuta
starea arborilor/arbu$tilor aHaji pe spaguI verde aferent blocului 6 1.C.E.M. din Calea Cranga§i nr. 50
care necesita intewenjii de intre}inere/formare/regenerare, precum ;i defri§area unor arbori Tn declin
biologic, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 03.06.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pd\'ind
reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i
completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defri9are cu scoaterea ridicinilor :
Spa{iut verde /aId bloc . stdnga acces scard .

- 1 ex. Carya ovata (nuc negru) el 10cm, h 3m, uscat 100%
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, m. de telefon 021/410.09.57, cu

acordul Asocia{iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata Tn urma defd§arii, pentru
a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construc}iilor din jur §i a re}elelor aeriene, precum §i de creare a condiTiilor necesare plantarii de
material dendrologic tanar.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec be a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in
compensarea arborilor aviza}i pentru defri;are, aveji obligafia plantirii altui arbore tanir cu balot
de pimant, circumferin}a trunchiului de 20-28cm ;i halfime corespunzitoare circumferinfei in
func Pe de specie, in spajiul verde aferent blocului 6 ICEM, in perioada optima de plantare din
toamna anului 2020 - primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 ann. 5 din H.C.G.M.B. m. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, ave}i
obligaba de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in teren a plantiHlor
in compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei de Mediu nr.
6081/28.07.2016

(
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in ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de intrejinere care constau Tn lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor din spaliile verzi aferente blocului 6
ICEM din Calea Cranga§i nr. 50, va comunicam urmatoarele :

1 ) hand in considerare calitatea institujiei dvs. de administrator al spajiilor verzi potrivit
actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure§ti §i Consiliul Local al
Sectorului 1-6 ;i obligajiile ce va revin privind: protec ga §i conservarea spa}iilor verzi; regenerarea,
extinderea, ameliorarea compozijiei ;i a calitaIii spa}iilor verzi; elaborarea §i aplicarea unui complex
de masuri privind aducerea §i men}inerea spa}iilor verzi Tn starea corespunzatoare func}iilor lor,
potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitalilor;

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegeta Oe nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de Tntre}inere privind echilibrarea coronamentelor (excep}ie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frangere ca urmare a condiTiilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic
pornit Tn vegetajie, in perioada de van 2020 (de vegetaUe) se permite aplicarea lucrarilor din
cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de PrimaHa Municipiului Bucure§ti
(PMB) - Direc jia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spa}iilor verzi publice situate pe raza
Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de eliminare a ramurilor uscate,
rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor anaji pe spa}iile verzi administrate, mri a fi
necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata Direcjiei de Mediu din‘
cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spa}iilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenjiile asupra
vegetajiei in mod planificat §i organizat, in nInejie de necesitalile identificate de ace§tia §i de
ceta}eni, asocia Iii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure intre}inerea corespunzatoare a
vegeta}iei cu men}inerea sthii de viabilitate a arborilor §i arbu;tilor prin realizarea unor interven Iii
profesionale, cu echipamente §i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de
rnterven IIe.

3) Totodata, in situaHa in care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi aplicate in
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 sau administratorul legal al terenului are obligaga de a One
cont de prevederile aliniatului F – Gestionarea Solicitirrilor de Toatetare preluand, re}inand,
analizand, centralizand §i prioritizand solicitarile inregistrate in cadrul institujiei.

Men}ionam ca adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru
perioada IS apribe – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condijiilor stabilite in
inscrisurile acesteia.

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitaIii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea peten}ilor, care auf
ca obiect solicitarea de interven Iii asupra materialului dendrologic aflat pe spa}iile verzi domeniu
public pe care le de lineji in administrare §i de a le solu}iona prin vedficarea, evaluarea materialului
dendrologic ;i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea lucrarilor de
intrejinere/formare sau regenerare Tn nmc He de situajie §i de perioadele de vegetaTie specifice
acestora

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direc jia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului
Bucure§ti nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale pentru materialul dendrologic din
spa}iile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucure$i, a\and in vedere faptul ca adresa
cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera gestionarea §i organizarea lucrarilor de intrejinere a
materialului dendrologic aflat pe spa}iile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure§ti.

in situajia in care, pe spaTiile verzi aflate in administrarea institujiei dvs. constata}i material
dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
saprofite §i/sau usca$ 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevedeMle aliniatului IV din
adresa cu caracter de aviz general (nr. 3045/15.04.2020) pentru tucrdri de tntrejinere a materiatului
dendrologic pentru perioada de vegetalie , pan marcarea, in func jie de situaTie, a arborilor respectivi
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cu vopsea speciala de culoare ro§ie daca sunt usca Ii in proporjie de 80% - 100%, sau cu vopsea verde
daca se ana in declin biologic avansat. iar informajiile privind starea §i dimensiunile acestora,
elementele de identificare a acestora Tn teren, etc., se vor centraliza §i transmite catre Direc jia de
Mediu inso Ute de fotografii relevante - parafate, conform specifica}iilor.

Menjionim faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi lucriri de
defri§are a arborilor/arbu§tilor de pe raza Municipiului Bucure$ti.

Conform celor menjionate mai sus va rugam sa dispune$ analizarea, verificarea §i luarea
masurilor ce se impun pentru solu}ionarea corespunzatoare a situajiei semnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare §i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020. urmand ca masurile adoptate sa fie comunicate atat petentului, cat §i serviciului de
specialitate din cadrul Direcjiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor §i a
persoanelor Tn zona opera{iunilor, supravegherea execu}iet lucrarilor, 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 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

D-na are obligaIia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI afl§eze, in copie, la
avizierul blocului 6 ICEM sau intr-un Ioc vizibil, pentru in§tiinjarea tuturor locatarilor.

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

Defri§are – 1 ex. uscat 100%

(

va mullumim pentru colaborare,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
WIHAILESCURd

§EF SERVICIU AVIZE §I ACORDURI
Alexundru NICOLAE

gIZa
it
'ina ENACHE

1 7. lyN. 29:9
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1850665/ 4920/ ',!!N. 29:a

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

Str. Dinu Vintila m. 11. cladirea Euro Tower, parter, sector 2
prin dl.

Spre §tiin}a :
- Asocia fia de proprietari Bl. C 3
Str. Raul Doamnei nr. 3, Sector 6
- Administratia Domeniului Public ;i Dezvoltare Urbana Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

(

Str. Raul Doamnei nr. 3, Bl. C 3, sector 6

Referitor la adresa d-lui Jigani Florin, transmisa prin e-mail, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1850665/10.06.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 4920/11.06.2020, pan care solicita emiterea
avizului de specialitate de interven Re asupra arborilor situaji pe traseul conductei de apa, care
prezinta avarie §i sunt Tmegistrate pierderi de api pe rejea , arbori situa$ in spagul verde aferent
blocului C 3 din str. Raul Doamnei nr. 3, urmare a verificarii pe teren in data de 12.06.2020, privind
avaria la rejeaua de apa. va comunicam urmatoarele:

- in zona verde amplasata Tn spatele bateriei de garaje aferenta spatelui blocului C 3 din str.
Raul Doamnei m. 3, la limita cu aleea carosabila Aleea Callatis exista 4 ex. Robinia sp. (salcam) O
15-25cm, h 10-12m pozijionaTi pe traseul conductei de apa ce alimenteaza zona;

- la data vizitei in teren zona spajiului verde era inundata, apa ajungand deja pe partea
carosabila ;

- pentru a se putea interveni in regim de urgen@ la remedierea avariei, remediere ce se va
executa in baza Autoriza}iei de Intervenjie m. 8301/27.05.2020, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor,
republicata. cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :

Spajiut verde spate bloc C 3 str. Raul Doamnei nr. 3 timita carosabitului Aleea Callatis :
- 4 ex. Robinia sp. (salcam) O 15-25cm, h 10-12m, pozijiona}i pe traseul conductei avariate

care impiedica remedierea avariei.
Lucrarile de defri§are §i scoatere a radacinilor arborilor se vor executa tn regim de

urgenfi Tn vederea rernedierii avariei pNn grija dvs. in prezen}a unui reprezentant legal al
adminstratorului legal aI terenului (A.D.P. sector 6 nr. de telefon 021/410.09.57), care va prelua
materialul lemnos rezultat, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces/circulaUe,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur.

Precizam ca executantul lucrarilor impreuna cu administratorul legal al terenului sunt
raspunzatori de siguran}a bunurilor §i a persoanelor Tn 2ona operaTiunilor, supravegh6rea execujiei
fucrarilor, privind respectarea avizului, in caz contrar aplicandu-se sancTiuni conform art 6, pct. 8
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. m. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

[
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intrucat, existi posibilitatea ea la sipiturile de remediere a avariei si nu fie necesari
defri§area tuturor celor 4 ex. arbori, ci doar doui dintre exemplare, protocolul de plantare va
confine doar compensarea arborilor defri;afi, in funcfie de lungimea instala{iei afectati.
Men}ionam ca distanTa fala de arborii ce pot fi proteja}i trebuie sa He de minimum 2m. Protocolul
se va incheia cu AdministraHa Domeniului Public §i Dezvoltare Urbana Sector 6. pNn
serviciul/direc Ua de specialitate §i va con jine obligatoriu urmatoarele informajii :

- speciile propuse ce urmeaza a se planta;
- circumferinTele trunchiurilor exemplarelor tinere, inallimile (conform prezentei adrese) ;i

locajiile unde acestea se vor planta;
- cine are obliga Oa intrejinerii materialului dendrologic plantat pana la prindere, iar Tn

situajia neprindedi cine executa inlocuirea materialuluir dendrologic.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului inconjurator. conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza}i pentru defri§are, aveji obliga fia plantirii in
compensare fn raport de 1:1, a altor arbori tineri cu balot de pimant, circumferinja
trunchiului de 20-28cm §i tnil Ome corespunzitoare circumferin fei in func Oe de specie. In
spajiul verde aferent blocului C 3 respectand distan}a reglementara faIa de cladiri §i re}ele de
utilitali, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020, respectand Protocolul de plantare /
Tncheiat cu reprezentan Iii Administrajiei Domeniului Public §i Dezvoltare Urbana Sector 6 pe care '
ave$ obligajia sa-1 depune d la Direc Ua de Mediu in maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii
prezentel

Facem precizarea ca, dupa remedierea avariei , aveji obliga}ia plantarii in compensare a unui
numar de arbori egal cu cel defri§at .

Menjionim faptul ci daci „Protocolul de plantare” nu respecti condijiile de intocmire
previzute pnn H.C.G.M.B. nr. 304/2009 (Art. 9 ann. 3), va fi considerat nuI, iar neprezentarea
„Protocolului de plantare” in termenul stabilh de 5 lite lucritoare, se considera DEFRI§ARE
FARA AVIZ §i se sanc$oneaza conform legii.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 ahn. 5 din H.C.G.M.B. m. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec}ie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
aveji obligaUa 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 normativ.

Totodata va facem cunoscut ca la executarea lucrarilor de remediere a avariei survenite Tn

spajiul verde al blocului C 3 de la adresa sus men}ionata, aveji obligaTia protejarii materialului
dendrologic din imediata vecinatate (sisteme radiculare, trunchiuri ale arbodlor §i coronamentele
acestora la manevrarea utilajelor).

Defri9are – 4 ex. (in funcfie de lungimea instalajiei afectati).
(

DIRECTOR EXECUTW ADJUNCT,
Razvw+ M{HAILESCU

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAEallVL:/

JI!IUP erI@tori : I ;Z: JIi!IFJ!VI CJ11E111rJi!IF
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1844687/4154 ! I. lyN. Ipr,
cAT RE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

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

Spre ;tiinla :
- Asocia ga de proprietari Bl. T 3 – bloct3bucurest@gmail.com
Str. Drumul Taberei nr. 34, sector 6
- D-na

(
(str. Drumul Taberei nr. 34, Bl. T 3, sector 6)

Referitor la adresa Asociajiei de proprietari reprezentata prin d-na
transmisa prin e-mail, Inregistrata la P.M.B cu nr. 1844687/20.05.2020 §i la Direc Oa de
Mediu cu nr. 4154/2 1.06.2020, pan care solicita emiterea avizului de specialitate de
interven}ie asupra unui arbore uscat situat Tn spajiul verde aferent blocului T 3 din str.
Drumul Taberei nr. 34, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren in data de
12.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor. cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucuresti. avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :

Spajha verde Iata bloc , platbanda dintre locurile de parcare, in stanga punctutui TRAFO
(spate Ioc de parcare nr 21).

- 2 ex. Acer negundo (arjar) el 15-20cm, h 9-lC)m, 100% uscate, unul dintre
exemplare este un trunchi Hra coronament
SpaTiul verde lateral bloc cdtre aleea carosabild Aleea Pra\?q .

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30cm, h 18m, 100% uscat
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata
in urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construe}iilor din jur §i a rejelelor aeriene, precum §i de creare
a condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic tanir.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran ja
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operajiunilor. supravegherea execujiei lucrarilor. privind :
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Ue a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6. pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti.

(
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Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor usca Ti, aviza}i pentru
defri§are. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Oe a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, ave$ obliga jia plantirii a 3 ex.
arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa trunchiului de 20-28cm yi inil$me
corespunzitoare circumferin fei in func jie de specie, in zone deficitare Tn vegetajie de pe
raza sectorului 6, Tntrucat densitatea arborilor din spajiul verde aferent blocului nu permite
dezvoltarea optima a arborilor tineri plantaji, in perioada optima de plantare din 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
privind aprobarea Normelor de protecjie a spaTiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti. aveTi obliga Tia 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 sancjiuni conf.
art. 4 din acelasi act normativ.

In situa ba in care plantarea de arbori tineri se executa Tn pastilele goale afIlate in
aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va jine cont de respectarea
prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntre}inerea alveolelor r
stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti

D-na are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului sa il afi§eze.
in copie, la avizierul blocului T 3 sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn§tiinjarea tuturor
locatarilor

Men}ionam ca la data verificarii pe teren, arborele situat Tn lateralul blocului era
marcat cu vopsea verde, motiv pentru care rugam administratorul legal al terenului sa
verifice Tn tabelele ce include arborele in discu jie §i si procedeze la §tergerea lui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acela§i material
dendrologic, iar defri§area arborilor situaji in dreptul parcarii nr. 21, aviza Ti, se va face cu
aplicarea prevederilor adresei Direcjiei de Me(liu nr. 6081/28.07.2016

Pentru rela Iii suplimentare va rugam sa va adresa Ti la nr. de telefon
021.305.55.00/4155. Direc Oa de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul in B-duI Regina
Elisabeta nr. 47, mansarda, aripa Anghel Saligny, sectorul 5. numai Tn ziua de lucru cu
publicul, marji intre orele 9-13 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. ,
Defri§are – 3 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTry ADJUNCT,

§EF SERVICIU AVIZE §I ACORDURI
Alexandra NICOLAE

+V v-’"

/ ihtdcmit
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1844000/ 4103/ mm

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asocia fia de proprietari Bl. M 4
Aleea Potaisa nr. 2, Sector 6
- Dl.

(

(Aleea Potaisa nr. 2, Bl. M 4)

Referitor la adresa d-lui , transmisa prin e-mail,
inregistrata Ia P.M.B cu nr. 1844000/19.05.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr.
4103/20.05.2020, prin care solicita emiterea avizului de specialitate de intewen Tie
asupra unui arbore apar}inand speciei Populus (plop) situat la intersecTia strazilor
Aleea Potaisa cu Aleea Istru, in vecinatatea unor unita}i de Invalamant, va facem
cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 12.06.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :
Toaletare :
SpaTial verde lateral stdnga bloc M 4 (lateral bloc scara A) coIT cdtre spate :

- 1 ex. Populus canadensis (plop) Ci 90cm, h 18m, unghi de inclinare de 40c)

peste aleea carosabila §i curtea gradini}ei - eliminarea ramurilor uscate §i reducerea
cu 1/a din Tnallimea coronamentului (maximum 4m din lungimea ramurilor) pentru a
evita frangerea acestora la condiTii meteo nefavorabile, avand Tn vedere varsta
inaintata §i esen ja slaba a lemnului speciei.

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor

(
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(toamni-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepTia

eliminarii ramurilor uscate, opera dune ce se poate executa Tn orice perioada a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de
proprietari a blocului M 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de
acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din
jur ;i a rejelelor aeriene.

Precizam ca administratorul legal al terenului este rispunzator de siguran ja
bunudlor §i a persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Oe 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 privind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Dl. are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului si
contacteze reprezentan Iii asocia}iei de proprietari ;i sa afi;eze prezentul aviz, in

avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru in§tiinjarea tuturor rcopie, la
locatarilor.

Pentru relajii suplimentare vi rugam si va adresaTi la nr. de telefon
021.305.55.00/4155, DirecTia de Me(liu din cadrul P.M.B cu sediul Tn B-duI Regina
Elisabeta nr. 47, mansarda, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai Tn ziua de lucru
cu publicul, marTi intre orele 9-13 .

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHXILESCURt

(

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE

?b,
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1846647/ 44M–IIM–bit

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ;tiin}a :
- Asociafia de proprietari Bl. C 4
Str. Romancierilor nr. 2, Sector 6
- Dl.
Str. m , Bl.

(

) SC. , ap. , sector 6

Referitor la adresa dvs. nr. 3998/05.05.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1846647/26.05.2020 §i la Direcjia de Mediu cu nr. 4416/27.05.2020, prin care ne
direc}ionaji spre solu}ionare cererea d-lui , transmisa prin e-mail, privind
emiterea avizului de specialitate de interven ge asupra unui arbore uscat situat in
spaTiul verde aferent blocului C 4 din str. Romancierilor nr. 2, va facem cunoscut ca
la verificarea efectuata pe teren in data de 12.06.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile ;i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec}ie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :

Defri§are cu scoaterea ridicinilor :
Spajiut verde spate bloc .

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) a 80cm, h 10m, 100(% uscat §i
prezinta scorbura pe trunchi prin care se poate observa lipsa cilindrului central,
§arpantele pline de galerii de acarieni §i ciuperci, amplasat intre scara 3 ;i 4, limita
catre aleea pietonala

- 1 ex. Prunus serotina (cire§ negru) a 20cm, h 10m prezinta scorburi la baza
coletului, galerii de acarieni pe trunchi, scoarTa exfoliati, amplasat in col}ul blocului
din dreapta accesului Tn scara 3, limita catre aleea pietonala.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asocia+iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construejiilor din jur ;i a reTelelor aeriene,
precum §i de creare a condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic tank.

(
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Precizim ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operaTiunilor, supravegherea execuTiei lucrarilor,
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 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normeior de protec ge a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor avizaji pentru defri§are, aveji
obliga ga plantirii a 7ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinja
trunchiului de 20-28cm §i Tnil$me corespunzitoare circumferin fei in func Pe de
specie, in spajiul verde aferent blocului C 4 respectand distan{a reglement&a faji de
cladiri §i re}ele de utilita}i, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020
primavara anului 202 1.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, aveji obligajia de a anun}a Direc jia de Me(liu din cadrul
P.M.B. In vederea veriHcarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se
vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

DI. are obligaTia, ca imediat dupi primirea avizului sa iI afi§eze,
in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru Tn§tiinjarea tuturor
locatarilor.

Defri§area arborilor aviza Ti se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

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

De/ri§are – 2 ex. din care 1 ex. uscat 100%

r
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DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Al>ite §i Acorduri
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PRllVIARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1846673/ 4500 2 g. tUN. 2020
cATRE

ADNIINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
sl DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

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

in aten fia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre §tiin fa :
Asocia fia de proprietari Bl. TS 37
Str. Drumul Taberei nr. 77 B, sector 6

Stintate Domnule Director General,

( Ca urmare a adresei Asociajiei de proprietari a blocului TS 37 reprezentata prin d-nuI
Neblea Ion, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1846673/27.05.2020 §i la Direc jia
de Mediu cu nr. 4500/28.05.2020, prin care sesizeaza starea arborilor/arbu;tilor afla li pe spajiul
verde aferent blocului TS 37 din str. Drumul Taberei nr. 77 B care necesita interventii de
Tntrejinere/formare/regenerare, precum §i defri;area unor arbori uscaji §i Tn declin biologic, va
facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 12.06.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare
§i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spa Tint verde jaId bloc :

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) a 8cm, h 6m, 100% uscat pozi}ionat Tn stanga acces
scara limita catre aleea pietonala faIa bloc;

- 1 ex. Thuja occidentalis (tuia) a 10cm, h 8m, 95% uscat pozijionat Tn dreapta acces scara,
la intersecjia aleilor pietonale;
Lateral dreapta bloc .

- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 20cm, h IC)m, Hra coronament, uscat 100%
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu

acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata Tn urma defri§arii,
pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construejiilor din jur §i a rejelelor aeriene, precum §i de creare a condi}iilor necesare plantarii de
material dendrojogjc tanar.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in
compensarea arborilor aviza$ pentru defri§are, ave$ obliga fia plantirii a 3ex. arbori tineri cu
balot de pimant, circumferinja trunchiului de 20-28cm ;i Tnil jime corespunzitoare
circumferin fei in func ge de specie, in zone deficitare in vegeta jie de pe raza sectorului 6, intrucat
densitatea materialului dendrologic din spa}iul verde aferent blocului TS 37 nu permite dezvoltarea
in condi Iii optime a materialului tanar plantat, !inand cont de faptul ca in imediata apropiere se afla
§i magistrala de metrou Drumul Taberei, in perioada optima de plantare din toamnq,anului 2020 -
primavara anului 202 1.

(
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In situa jia in care plantdrea de arbori tineri se executa in pastilele goale aflate in
aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va One cont de respectarea prevederilor
din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul
plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobnea Normelor de protec lie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure;ti, aveji
obliga jia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a
plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Defri§area arbodlor avizaTi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei de Mediu
nr. 6081/28.07.2016

in ceea ce pave;te aplicarea lucrarilor de Tntrejinere care constau in lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor din spajiile verzi aferente blocului
TS 37 din str. Drumul Taberei nr. 77 B, va comunicam urmatoarele :

1) luand Tn considerare calitatea institu}iei dvs. de administrator al spajiilor verzi
potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure§ti §i Consiliul Local
al Sectorului 1-6 §i obligajiile ce vi revin pdvind: protec ga §i conservarea spa}iilor verzi;
regenerarea, extinderea, ameliorarea compozijiei §i a calita Iii spajiilor verzi; elaborarea ;i aplicarea
unui complex de masuri privind aducerea §i menlinerea spajiilor verzi Tn starea corespunzatoare
func}iilor tor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor;

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegeta Ue nu sunt recomandate aplicarea
lucradlor de TntreTinere privind echilibrarea coronamentelor (excep jie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frangere ca urmare a condi}iilor meteorologice extreme) la materialul
dendrologic pornit Tn vegeta Pe, in perioada de vara 2020 (de vegeta jie) se permite aplicarea
lucrarilor din cupnnsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria
Municipiului Bucure§ti (PMB) - Direc}la de Mediu, prin care administratorilor legali ai spa}iilor
verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de
eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor afla$ pe spa}tile
verzi administrate, Hra a fi necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate,
adresata DirecTici de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza interven}iile asupra
vegeta}iei Tn mod planificat §i organizat, in func jie de necesitaOle identificate de ace§tia §i de
cetajeni, asocia Iii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure intre}inerea corespunzatoare a
vegetajiei cu men}inerea starii de viabilitate a arborilor §i arbu§tilor prin realizarea unor interven Iii
profesionale, cu echipamente §i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic ;i tipului de
rntervenjie.

3) Totodata, in situa Ha in care lucrarile sus menTionate, nu vor putea fi aplicate Tn
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 sau administratorul legal al terenului are obligaPa de a
One cont de prevederile aliniatului V – Gestionarea Solicitdrilor de Toaletare preluand, re}inand,
analizand, centralizand §i prioritizand solicitarile Tnregistrate Tn cadrul instituTid.

Menjionam ci adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila pentru
perioada IS aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor condifiilor stabilite tn
Tnscrisurile acesteia

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitaTii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 ave$ responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea peten}ilor, care
au ca obiect solicitarea de interven Iii asupra materialului dendrologic aflat pe spa}iile verzi domeniu
public pe care Ie de jineji in administrare §i de a le solu Bona prin verificarea, evaluarea materialului
dendrologic ;i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea lucrarilor de
Tntrejinere/formare sau regenerare Tn func jie de situajie §i de perioadele de vegetaTie specifice
acestora.

(
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In perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direc jia de Mediu din cadrul Primiriei Municipiului
Bucure;ti nu va mai emite avize de toaletare pe loca}ii punctu,IIe pentru materialul dendrologic din
spa}iile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucure§ti, dvand Tn vedere faptul ca adresa
cu caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera gestionarea ;i organizarea lucrarilor de Tntre}inere
a materialului dendrologic dflat pe spa Title verzi publice de pe raza Llunicipiului Bucure;ti.

In situa Tia in care, pe spajiile verzi aflate Tn administrarea institujiei dvs. constata li material
dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
saprofite §i/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din
adresa cu caracter de avi: general (nr. 3045/15.04.2020) pentru lucrdri de Tntrejinere a
tnaterialttlui dendrologic pent ru perioada de vegefa jie , prin marcarea, in func}ie de situa Tie, a
arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro;ie daca sunt usca Ii in proporOe de 80% -
100%, sau cu vopsea verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar informajiile privind starea §i
dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora Tn teren, etc., se vor centraliza §i
transmite catre Direcjia de Mediu Tnso jite de fotografii relevante - parafate, conform specificajiilor.

Men{ionim faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi lucriri de
defri§are a arborilor/arbu§tilor de pe raza Municipiului Bucure§ti.

Conform celor men}ionate mai sus va rugam sa dispuneji analizarea, verificarea ;i luarea
masurilor ce se impun pentru solu}ionarea corespunzatoare a situa}iei semnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare §i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie comunicate atat petentului, cat §i serviciului
de specialitate din cadrul Direc}iei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul ID.

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor ;i a
persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, 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 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Asocia jia de proprietari are obliga}ia, ca imediat dupa primirea avizului sa TI afi;eze, in
copie, la avizierul blocului TS 37 sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn;tiin{area tuturor locatarilor.

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

Defri§are – 3 ex. din care 3 ex. uscat 100c70
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1847159/ 4502
Oil tUL. 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§l DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiinla :
Asocia fia de proprietari Bl. A 3
Aleea Istru nr. 7, Sector 6

Referitor la adresa Asociajiei de proprietari, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1847159/27.05.2020 §i la DirecTia de Me(liu cu nr. 4502/28.05.2020, pan care ne
revine asupra avizului emis de DirecTia de Mediu cu nr. 12259/21.01.2020 pentru
reanalizarea unor arbori uscaTi (la care s-a solicitat revenirea Tn perioada de vegetajie)
situa$ in spa gul verde aferent blocului A 3 din Aleea lstru nr. 7 ;i emiterea avizului
de specialitate de interven Tie asupra acestora, va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren in data de 25.06.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
§i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitaglor, cu modificarile ;i
completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :

Spa but verde spate bloc, partea cu garaje :
- 2 ex. Populus pyramidalis (plop) a 40-60cm, h 14m, 100% uscate amplasate

in stanga scarii F, unui in aliniamentul dinspre bloc §i a1 doi-lea aliniamentul dinspre
aleea carosabila;

- 1 ex. Acer platanoides (arTar) ei 30cm, h 12m, 100% uscat , amplasat Tntre
scara E ;i F, aliniamentul dinspre partea carosabila;

- 1 ex. Acer platanoides (arTar) a 8cm, h 3m, lo09/a uscat, amplasat Tn dreapta
scarii C, aliniamentul dinspre partea carosabila (in dreptul porjilor de acces in
Centrul de Protec}ia Copilului situat vis-a-vis);

- 1 ex. Salix sp. (salcie) a 20cm, h 6-8m, 100% uscat, amplasat Tn dreapta
scarii I, coII spaTiul verde la intersecTia aleilor carosabile.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata in urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se vor lua misuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur §i a rejelelor aeriene,
precum ;i de creare a condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

(
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Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. I la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaji, aviza$
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji obligafia
plantirii a 5ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa trunchiului de
20-28cm §i Tnil Ome corespunzitoare circumferin fei in func Oe de specie, in
spa gul verde aferent blocului A 3 respectand distanTa reglementati faTa de cladiri §i
re}ele de utilitali, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 - primavara
anului 202 1 .

La Hnalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. f
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveji obliga Qa de a anun}a Direcjia 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 normativ.

Menjionam ca la data verificarii pe teren, arborii situa Ii in dreptul scarilor E §i
F erau marca Ti cu vopsea verde, motiv pentru care rugam administratorul legal al
terenului sa verifice Tn tabelele ce includ arborii Tn discujie §i sa procedeze la
§tergerea lor din inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru
acela§i material dendrologic, iar defri§area arborilor situa$ in dreptul scarilor C §i
coIT bloc scara A, aviza Ti, se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei de
Mediu nr. 608 1/28.07.2016

Asocia ga de proprietari are obliga Tia, ca imediat dupi primirea avizului sa il
afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn§tiinjarea
tuturor locatarilor.

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

Defri§are – 5 ex. uscate 100%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1847170/ 4503
03 }UL 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asocia fia de proprietari Bl. D 5
Str. Or;ova nr. 5, Sector 6
- Dl.

(

Referitor la adresa dvs. nr. 3877/05.05.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1847170/27.05.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 4503/28.05.2020, prin care ne
direc}ionaji spre solulionare cererea d-lui , transmisa prin e-mail
privind emiterea avizului de specialitate de intervenjie asupra unui arbore situat Tn
spa}iui verde aferent blocului D 5 din str. Or§ova nr. 5, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 05.06.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spaTiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i,
avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :

SpaTtuI verde jaId bloc in stanga acces scara I la timita cdtre aleea pietonald acces
Inspre lateral bloc .

- 2 ex. Ailanthus a}tissima (fals oTetar) a 20-40cm, h 10-12m, 100% uscaji
SpaTial verde spate bloc scara 2 .

- 1 ex. Populus canadensis (plop) a 90cm, h 10m, 100% uscat
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asocia+iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri;arii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur §i a re}elelor aeriene,
precum §i de creare a condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranTa

bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu ge a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spaTiilor verzi de pe tedtoriul
Municipiului Bucure§ti.

(
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Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor usca g, aviza$
pentru defri;are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji obliga fia
plantirii a 3ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa trunchiului de
20-28cm §i Tnil#me corespunzitoare circumferinjei in funcfie de specie, in
spajiul verde aferent blocului nspectand distan}a reglementara faTa de cladiri 9i re Tele
de utilita Ti, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului
202 1

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveji obliga jia de a anun}a Direc Pa de b4ediu din cadrul
P.M.B. in vederea verific£rii Tn teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se
vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Defri;area arborilor aviza Q se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 608 1/28.07.2016

Pentru problemele generate de sistemul radicular al arborelui situat Tn pastila
de la limita parcarilor din spatele blocului, solu Qa tehnica apta legis]ativ este razuirea
radacinilor in limitele tehnice aplicate la momentul refacerii covorului asfaltic al
parcarii §i al aleilor carosabile. Totodata, se va reconfigura §i alveola, astfel incat
arborele sa aiba suficient spaTiu de nutri ge ;i dezvoltare.

Dl. are obligaTia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI
afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru Tn;tiin}area
tuturor locatarilor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 3 ex. uscate 100%

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Raqan MIHAILESCU (

§ef Serviciu Avize li Acordmi
Alexandru NICOLAE

q&

3.RIUX,„ @;@;h'N'CHE
Red : E.C. / 4 ex. – 24.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
Irnp: ' \\ \\ \\ .pl11b. rtl ’ilrstitut ii 'prinlaria'directii dirt-ella_nrcdiu 'a\ i/c_ilrbtlri_in_ctljr\llltarc 'a\ i/c_arbtlri_in_ctrnsult,Irc.php , pe data de. . . . .
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

ul UL 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

91 DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asociafia de proprietari Bl. D 1
Str. Drumul Taberei nr. 10, Sector 6

- Asociafia de proprietari Bl. D 2
Str. Drumul Taberei nr. 8. Sector 6
- Dl.

Str. nr. , Bl. . sc. , ap.
(

. sector 6

Referitor la adresa dvs. nr. 4253/05.05.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1847168/27.05.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 4504/28.05.2020, prin care ne
transmite$ spre solujionare cererea d-lui privind emiterea avizului de
specialitate de interven ge asupra unui arbore situat Tn spa gul verde aferent blocului D 1 din
str. Drumul Taberei nr. 10. va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de
22.06.2020. s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 pdvind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificarile §i completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec Ue a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure;ti §i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i intrejinerea alveolelor stradale
din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, avizim :
Toaletare :

Pastila din zona parcarH situatd tn fala bloc D 1 scara 2 :
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) el 45cm, h 14m - reducerea cu maximum 1,5m din

lungimea ramurilor pendule spre parcare §i carosabil, precum ;i reducerea Tnallimii
coronamentelor pang la nivelul de minimum 10m, in vederea eliminarii riscului de frangere
§i prabu§ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare
a coronamentului si eliminarea ramurilor uscate. ari a se elimina ramurile tinere de la
baza acestuia (primul etaj de §arpante)
Pastila din zona parcdrii situatd tn fa+a bloc D 2, scara 2 (curba creatd de artera
carosabitd) .

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) el 40cm. h 12-14m - reducerea cu maximum 1,5m din
lungimea ramurilor pendule spre parcare §i carosabil, precum ?i reducerea Tnallimii
coronamentelor parra la nivelul de minimum IC)m. in vederea eliminarii riscului de frangere
;i prabu;ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile. cu aplicarea lucrarilor de echilibrare
a coronamentului si eliminarea ramurilor uscate. Mri a se elimina ramurile tinere de la
baza acestuia (primul etaj de ;arpante)

(
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Defri9are cu scoaterea ridicinilor :
SpajitIl verde fala bloc D 2, dreapta acces scara 2 .

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 25cm, h 10m, 100% uscat
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul celor doui Asocia fH de proprietari, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcjiilor din jur §i a rejelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie 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 excepTia eliminarii ramurilor uscate,
operajiune ce se poate executa Tn orice perioada a anului).

- defri§area §i scoaterea radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condijiilor pentru plantarea de
material dendrologic tanar.

Precizam ci administratorul ]egal al terenului este raspunzator de siguranja
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operajiunilor. supravegherea execujiei lucrarilor, privind :
respectarea avizului. respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor. in caz contrar
aplicandu-se sanejiuni conform art. 6. pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 [
privind aprobarea Normelor de protec{ie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat. avizat pentru
defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure;ti, ave$ obliga jia plantirii altui
arbore tanir cu balot de pimant, circumferin fa trunchiului de 20-28cm §i trIal(ime
corespunzitoare circumferin Tei in func ge de specie, in spajiul verde aferent blocului D 2
respectand distanja reglementata fa@ de cladiri §i re}ele de utilita}i, in perioada optima de
plantare din 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
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, ave Ii obliga+ia 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 sancjiuni conf.
art. 4 din acelasi act normativ

Dl. are obligajia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI afi§eze, in r
c;opie, la avizierul fiecarui bloc in parte sau ina-un loc vizibil, pentru Tn;tiinjarea tuturor
locatarilor.

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei de
Mediu nr. 6081/28.07.20 16

Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare – 2 ex

Defri§are – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
*t MIHAILEscu

§e/ Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandr u NICOLAE

/’., dtocmh 5jXUF

Expe@g.-cnstin' ENACHE
3 &lUX RIO

Red : E.C. / 5 ex. – 26.06l'020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
lltt lr \\l\\\ pnlb ro lnstltutll prlnral'la dlrectil dlrcctia nlcdlll a\ i/c illhttrl Ill ctln>ttltittc a\ I/c arbtlrt in ct)tl5ultat’c lrllp s pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1847169/ 4505
Q & tUL. 2820

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin Ti :
- Asocia Oa de proprietari Bl. 124, scara I
Str. Ion Manolescu nr. 1, Sector 6
- Dl.
Str. nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 6

(

Referitor la adresa dvs. nr. 3564/05.05.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1847169/27.05.2020 §i la Direc Qa de Me(liu cu nr. 4505/28.05.2020, prin care ne
direc}ionaji spre solu}ionare cererea d-lui privind emiterea
avizului de specialitate de interven ye asupra unui arbore situat Tn spajiul verde
aferent blocului 124 din str. lon Manolescu nr. 2, va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren in data de 05.06.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
§i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitaTilor, cu modificarile §i
completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :

Spa(tut verde /a{a bloc 124, Intre scara I §i aleea de acces ghena de gunoi, limita
cdtre parcare .

- 1 ex. Morus sp. (dud) ei 10cm, h 8m, cu coronamentul inclinat 30'’ pendul
spre parcare - reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre
parcare §i carosabil in vederea readucerii cre§terii coronamentului la verticala §i
eliminarea riscului de frangere §i prabu;ire a ramurilor la condi Iii meteo nefavorabile,
Hra a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de 9arpante).

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure;ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamni-primivara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excep jia
eliminarii ramurilor uscate, opera}iune ce se poate executa in orice perioada a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asocia{iei de
proprietari a blocului 124, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de

(
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acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construejiilor din
jur §i a re}elelor aeriene.

Precizam ci administratorul legal al terenu lui este raspunzator de siguran}a
bunurilor ;i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.(_'.(J.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spaTiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti.

Dl. are obliga Pa, ca imediat dupa primirea avizului sa
il afi§eze, in copie, la avizierul blocului 124 sau Tntr-un loc vizibil, pentru Tn§tiinTarea
tuturor locatarilor.

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

(

DIRECTOR EXECUTW ADJUNCT,

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE

qb
2

fntocmit

Exp@, Cristina ENACHE

(

38,TCN T+t)

Red : E.C. / 4 ex. – 26.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http : //\\ \\ \\ .pmb.ro/instituti i/prinlaria/dirt’cti i/ direct ia_mcdi u/a\ i/c_arbori_ilr_ctlnsultarc a\ i/e_arbllri_i11_cl)nsultdrc. php , pe data de. .
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\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1847295/4574; 1847517/4575; Bt tEL. 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

in atentia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

(

Spre §tiin}a :
-Asociafia de proprietari Bl. P 2
Aleea lstru nr. 1, sector 6
- Dl.

Stimate Dowlnule Director General,

Ca urmare a adreselor d-lui , transmise pan e-mail, Tnregistrate
la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1847295/28.05.2020, respectiv
1847517/28.0'5:2020 si la Directia de Mediu cu nr. 4574/29.05.2020 §i
4575/29.05.2020, prin care starea arborilor/arbu§tilor afla}i pe spajiul verde aferent
blocului P 2 din Aleea Istru nr. 1 care necesita intewen gi de Tntrejinere/ formare /
regenerare, precum ;i defri;area unor arbori Tn declin biologic si uscaTi, va facem
cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren in data de 22.06.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor,
cu modificarile §i completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spajha verde faTa bloc :

- 1 ex. trunchi Thuja occidentalis (tuia) O 8-10cm, h 3m, trunchi Hra
coronament, acesta fiind rupt la condiliile meteorologice extreme din ultima
perioadi, uscat 100% amplasat Tn stanga acces scara 3;

- 1 ex. Thuja occidentalis (tuia) el 8-10cm, h 8m, inclinat 60c), coronamentul
sprijinit Tn coronamentul arborilor invecina b, in pericol de frangere la condi Oi
meteorologice nefavorabile §i nu numai, amplasat intre scarq 3 §i 4 ;

(
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1 ex. Abies alba (brad) a 15cm, h14m, uscat 100% amplasat Tn dreapta
accesului Tn scara 4, catre limita spa}iului verde aproape de intersecTia aleilor
carosabile.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de te}efon
021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau detedorarea construcjiilor din jur ?i a rejelelor aeriene,
precum §i de creare a condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec de a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza Ti pentru defri§are, aveji
obliga fia plantirii a 8ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin{a
trunchiului de 20-28cm ;i inil Ome corespunzitoare circumferin fei in nInejie de
spec:ie, in zonele deficitare Tn vegeta ge de pe raza sectorului 6, Tntrucat densitatea
arborilor din spa gul verde aferent blocului nu permite dezvoltarea Tn condilii optime
a materialului dendrologic tanar plantat, in perioada optimi de plantare din toamna
anului 200 - primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, aveji obliga}ia de a anun ja Direcjia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verincarii in teren a p{antarilor Tn compensare. in caz contrar se
vor aplica sancjiuni conf art. 4 din acela§i act normativ.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
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 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure$i.

Defri§area arborilor avizali se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

In ceea ce prive;te aplicarea lucrari tor de intre}inere/regenerare/formare/
echilibrare, asupra coronamentelor celorlal Ti arbori din spa}iile verzi aferente
blocului P 2 din Aleea Istru nr. 1, va comunicim urmatoarele :

1 ) luand in considerare calitatea institujiei dvs. de administrator al
spajiilor verzi potdvit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului
Bucure9ti §i Consiliul Local al Sectorului 1-6 ;i obliga}iile ce vi revin privind:
protecTia ;i conservarea spajiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea
compozijiei §i a calita gi spa}iilor verzi; elaborarea §i aplicarea unui complex de
masuri privind aducerea ;i menTinerea spa}iilor verzi in starea corespunzatoare
func}iilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 91 administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localiti}ilor;

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegeta Ue nu sunt recomandate
aplicarea lucrarilor de intrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excep Pe fac

r

(
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arborii cu coronamente dezechilibrate prin frangere ca urmare a condi}iilor
meteorologice extreme) la materialul dendrologic pornit in vegetajie, in perioada de
vara 2020 (de vegeta Tie) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al
adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure$i (PMB) -
Direc Oa 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
eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor
aflali pe spa}iile verzi administrate, Hra a fi necesara solicitarea prealabila de
emitere a avizului de specialitate, adresata Direcjiei de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Bucure;ti.

Astfel, administratorii spa}iilor verzi publice au posibilitatea de a realiza
interven}iile asupra vegeta}iei in mod planificat ;i organizat, in func ge de

necesita Tile identificate de ace;tia ;i de ceti}eni, asocia Iii de proprietari, etc., astfel
Tncat sa se asigure intreTinerea corespunzatoare a vegetajiei cu men}inerea starii de
viabilitate a arborilor §i arbu§tilor prin realizarea unor interven gi profesionale, cu
echipamente §i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic ;i tipului de
rntervenjI e.

3) Totodata, in situa Pa in care lucrarile sus men}ionate, nu vor putea fi
aplicate Tn perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al
terenului are obligajia de a jine cont de prevederile aliniatului r – Gestionar ea
solicitarilor de Toaletare preluand, re}inand, analizand, centralizand 9i prioritizand
solicitari le Tnregistrate Tn cadrul instituTiei.

Men}ionam ci adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este
valabila pentru perioada IS aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea
tuturor conditiilor stabilite in Tnscrisurile acesteia.

Se reitereaza faptul ci, pe toata perioada valabilita Iii adresei cu caracter
general m. 3045/15.04.2020 ave$ responsabilitatea de a prelua toate cererile venite
din partea petenjilor, care au ca obiect solicitarea de intewen}ii asupra materialului
dendrologic aflat pe spa bile verzi domeniu public pe care le de jineji in administrare
;i de a le solu bona prin verificarea, evaluarea materialului dendrologic §i luarea
unei deci-zii privind aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea lucrarilor de
Tntre}inere/formare sau regenerare Tn fbnc Qe de situa ge ;i de perioadele de vegetage
specifice acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direc jia de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Bucure§ti nu va mai emite avize de toaletare pe locajii punctuale
pentru materialul dendrologic din spajiile verzi situate pe domeniul public al
Municipiului Bucure§ti, avand Tn vedere faptul ca adresa cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 acopera gestionarea §i organizarea lucrarilor de intrejinere a
materialului dendrologic aflat pe spa}iile verzi publice de pe raza Municipiului
Bucuresti.

In situaTia in care, pe spajiile verzi aflate in administrarea institujiei dvs.
constata Ti material dendrologic in declin biologic avansat, cu scorburi profunde,
cilindru central putred/lipsi, ciuperci saprofite ;i

(

(
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rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter de aviz
general (nr. 3045/15.04.2020) pentru lucrdri de IntreTinere a materialutui
dendrologic pentru perioada de vegetajie, prin marcarea, in func}ie de situa{ie, a
arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro§ie daca sunt usca Ii in propor de
de 80% - 100%, sau cu vopsea verde daca se ana in declin biologic avansat, iar
informajiile privind starea §i dimensiunile acestora, elementele de identificare a
acestora in teren, etc., se vor centraliza §i transmite catre Direc Oa de Mediu insojite
de fotografii relevante - parafate, conform specificajiilor.

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

Conform celor menjionate mai sus va rugam sa dispune}i analizarea,
verificarea §i luarea masuriior ce se impun pentru soluTionarea corespunzatoare a
situajiei semnalate de petent, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;i a
celor cuprinse in cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate
sa fTe comunicate atat petentului, cat ;i serviciului de specialitate din cadrul
DimcTiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzitor de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execuTiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti.

DI. are obligaTia, ca imediat dupa primirea avizului sa il
afi§eze, in copie, la avizierul blocului P 2 sau intr-un loc vizibil, pentru Tn§tiin}area
tuturor locatarilor.

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

Defri§are – 3 ex. din care 2 ex. uscate 100%

r

Vi mul}umim pentru colaborare,
(

DIRECTOJ :XECUTIV ADJUNCT,
iILESCU

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandra NICOLAE

$a)
z tntdcmit
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1847522/ 4576 ul tal. 2020

cAT RE
ADMIN}STRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe m. 9, Sectorul 6

Spre §tiin Ta :
- Asocia Oa de proprietari Bl. D 16
Aleea Timisul de Sus nr. 1. Sector 6
- D-na

(

Referitor la adresa dvs. nr. 4559, 4311/28.05.2020, Tmegistrata la P.M.B cu nr.
1847522/28.05.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 4576/29.05.2020, pan care ne
direcjionaTi spre solujionare cererea d-nei , transmisa prin e-mail, privind
emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra unor arbori situaIi in spajiul verde
aferent blocului D 16 din Aleea Timi§ul de Sus nr. 1, va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren Tn data de 22.06.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic
pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i
potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defri9are cu scoaterea ridicinilor :
Spa Out verde faTd bloc stanga scdrii E .

- 1 ex. Betula pendula (mesteacan) a 20cm, h 10m, 100% uscat
Spa Out verde spate bloc .

- 2 ex. Populus canadensis (plop) el 40-50cm, h 10-12m, cu scorburi deschise pe
trunchi §i la baza coletului. situate in aliniamentul dinspre bloc, amplasate Tn stanga §i
dreapta scarii C

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, m. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construejiilor din jur §i a re}elelor aeriene, precum
;i de creare a condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tank.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind :
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui arborilor uscat uscaji,
avizat avizaji pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure;ti, avefi

I
I
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obliga fia plantirii a 13ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin{a trunchiului
de 20-28cm §i TrIaljime corespunzitoare circumferin jei in func Pe de specie, in zone
deficitare Tn vegeta jie de pe raza sectorului 6, Tntrucat densitatea vegeta}iei din spa guI verde
aferent blocului nu permite dezvoltarea Tn condilii optime a materialului dendrologic tanar
plantat, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – pdmavara anului 202 1.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 ann. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti. aveTi obliga}ia de a amInja DirecTia 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 acelasi act normativ.

In situa Tia in care plantarea de arbori tineri se executa in pastilele goale aflate in
aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va jine cont de respectarea
prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntre}inerea alveolelor
stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti

Pentru exemplarul apar}inand speciei Fraxinus sp. (frasin) situat in fa}a blocului in
dreapta scarii A, care prezinta o inclina Tie de aproximativ 15'’ peste aleea pietonala, va /
comunicam ca nu avizim nici o lucrare de interven Oe, intrucat cre§terea este naturala
(crescut dupa lumina), masa vegetativa este subdimensionata, nu prezinta elemente
generatoare de pericole. In situa jia in care arborele T;i mare§te unghiul de inclinare al
trunchiului, rugam reprezentanjii Asociajiei de proprietari sa revina cu solicitare scrisa la
registratura Primariei Municipiului Bucure§ti, cu un telefon Tn prealabil la nr. de telefon
021.305.55.00/4155 la Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul Tn B-duI Regina
Elisabeta nr. 47, mansarda, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, in ziua de lucru cu publicui,
marIi Tntre orele 9-13 pentru a stabili de comun acord, o noua reverincare pe teren, parra la
sosirea adresei pe cale oficiala conform procedurilor serviciului.

D-na are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI afi;eze.
in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru in§tiin{area tuturor locatarilor.

Defri§area arborilor avizaji se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 3 ex. din care I ex. uscatl 100% r

§ef Serviciu A\pile ii Acorduri
Alexartdru NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1848952/ 4732 T&Fun

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiinji :
- Asociafia de proprietari Bl. M 15
Aleea Zorelelor nr. 2. Sector 6
- D-na

(

nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 6

Referitor la adresa d-nei , transmisa prin e-mail, inregistrata
la P.M.B cu nr. 1848952/03.06.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 4732/04.06.2020,
pnn care solicita emiterea avizului de specialitate de interven Qe asupra arborilor
usca Ti situa$ in spajiul verde aferent blocului M 15 din Aleea Zorelelor nr. 2, va
facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren in data de 22.06.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul
localita}ilor, cu modificarile ;i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defri?are cu scoaterea ridicinilor :
Spa Out verde lateral stanga bloc .

- 1 ex. Prunus cerasus (vi;in) a 10cm, h 4m, 100% uscat
- 1 ex. trunchi Ailanthus altissima (fals oTetar) a 10cm, h 3m, 100% uscat, Hra

coronament amplasat in spatele locurilor de parcare 24-25, in spatele semnului de
circula Tie (drum Tnfundat)
SpaTiut verde lateral dreapta bloc (cdtre parc copii) .

- 1 ex. Carya ovat (nuc negru) a 20cm, h 8m, 100% uscat amplasat Tn lateral
stanga acces ghena de gunoi

- 1 ex. ciot Prunus cerasifera (corcodu§) Ci 20cm, h 0,45-0,50m, 100% uscat
amplasat in dreapta acces ghena de gunoi

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asocia+iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri;arii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se vor lua masuri de

(
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prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur §i a re}elelor aeriene,
precum §i de creare a condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operaTiunilor, supravegherea execu dei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
m. 304/2009 pdvind aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaTi, aviza Ti
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protec}ie a spa{iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, ave$ obliga Pa
plantirii a 4ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de
20-28cm ;i TrIal$me corespunzitoare circumferin+ei in func+ie de specie, in
spajiul verde aferent blocului M 15 respectand distan ja reglementata faTa de cladiri §i
re}ele de utilitaTi, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara
anului 202 1 .

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, aveji obliga Qa de a anun}a DirecTia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verincarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se
vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

D-na are obligaTia, ca imediat dupa primirea avizului sa il
afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru Tn§tiinjarea
tuturor locatarilor

Defri§area arborilor avizali se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
De/ri§are – 4 ex. uscate 100%

(

§ef Serviciu Avize ii Acorduri
Alexandra NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1855547/5384
08. IUL 2020

c,4TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sector 6

Spre §tiin Ta:
Asocia fia de proprietari Bl. 80
Str. Ghirlandei nr. 34, Sector 6(

Referitor la adresa dvs. nr. 9325/18.06.2020, Tnregistrata la Primaria
Municipiului Bucure§ti cu nr. 1855547/24.07.2020 §i la Direc}ia de Me(liu cu nr.
5384/25.06.2020 prin care solicita$ emiterea avizului de specialitate pentru
interven Tia asupra arborilor usca}i situaTi Tn spa Gul verde aferent blocului 80 din str.
Ghirlandei nr. 34, va comunicim ca la verificarea efectuata pe teren in data de
01.07.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea ;i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim:
Defri9area §i extragerea ridicinilor :
SpaTiul verde fala bloc in stanga acces scara bloc .

- 3 ex. Tilia sp. (tei) el 25-30cm h 12m, usca$ 100%, marca li cu vopsea ro§ie,
confirmandu-se fotografiile anexate realizate de catre inspectorii reprezentan li ai
administratorului legal al terenului (ADP sector 6).

Lucrarile de defri§are §i extragerea ridacinilor se vor executa prin grija
A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, evacuandu-se
masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur §i a re}elelor aeriene §i creandu-
se condi}iile necesare plantirii de material dendrologic tanar.

Precizim ca administratorul legal al terenului este raspunzitor de
supravegherea execujiei lucririlor, siguran Ta bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de specialitate

(
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privind execu Qa defri;arilor, in caz contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6,
pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor usca Ii, avizaTi
pentru defri;are, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji obliga fia
plantirii a 3ex. arbori tineri cu balot de pimant, cu circumferinja trunchiului
de 20-28cm, misurati la Tniljimea de Im de la bazi §i Tniljimea exemplarului
corespunzitoare circumferin fei in func}ie de specie, in spa guI verde aferent
blocului 80, in prima perioada optimi de plantare din toamna anului 2020 -
primavara anului 202 1 .

La finalizarea lucrarilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligaTia de a anunTa Direc jia de Me(liu 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 acela§i act normativ.

Asociajia de proprietari are obliga Tia, ca imediat dupa primirea avizului sa Tl
afi;eze, in xerocopie, la avizierul blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru Tn§tiinTarea
tuturor locatarilor.

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

Defri§are – 3 ex. uscate 100%.

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

cAT RE
ADMINISTR4TIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin Ta :
• Asocia ga de proprietari Bl. 33
Str. Dezrobirii nr. 18-38, Sector 6
- Dl.
Str. nr. , Bl. , sc. , ap.

(

, sector 6

Referitor la adresele d-lui , transmise prin e-mail,
Tnregistrate Ia P.M.B cu nr. 1848831/03.06.2020, 1849392/04.06.2020, respectiv
1849752/05.06.2020 §i la Direc iia de Mediu cu nr. 4730/04.06.2020, 4780/05.06.2020.
respectiv 4824/09.06.2020, prin care solicita emiterea avizului de specialitate de
interven Tie asupra unui arbore uscat situat Tn spagul verde aferent blocului 33 din str.
Dezrobirii nr. 18-38, in vecinatatea locului de parcare 31-32, va facem cunoscut ci la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 22.06.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spaliilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i
completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protec jie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure;ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
SpaTiul verde spate bloc tntre scara 2 -3, in dreptut tocurUor de parcare nr. 31-32 :

- 1 ex. Acer negundo (arjar) el 15cm, h 10m, 70% uscat, vegeteaza doar 2
sub§arpante de la baza coronamentului care nu mai au capacitatea de a genera
coronament viguros specific speciei.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asocia{iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri;arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construejiilor din jur §i a rejelelor aeriene,
precum ;i de creare a condiTiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranTa

bunurilor §i a persoanelor in zona operaTiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane guni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.

(
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304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor avizaji pentru defri;are, aveji
obliga ga plantirii a 6ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinja
trunchiului de 20-28cm §i TrIal jime corespunzitoare circumferin jei in fIInt{ie de
specie, in zonele deficitare in vegetaTie de pe raza sectorului 6, intrucat densitatea de
arbori din spagul verde aferent blocului 33 nu permite dezvoltarea Tn condilii optime a
materialului dendrologic tanar plantat, in perioada optima de plantare din toamna
anului 2020 – primavara anului 2021 .

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 ann. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveji obligaTia de a anunja DirecTia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verincirii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor
aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

In situaTia in care plantarea de arbori tineri se executa Tn pastilele goale aflate in
aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va jine cont de respectarea
prevederilor din H.C.G.M.B. m. 114/2011 privind amenajarea §i intrejinerea alveolelor
stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti

DI. are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului sa il
afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru in§tiinTarea tuturor
locatarilor.

Defri§area arborelui avizat se va face eu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru rela Iii suplimentare va rugam sa va adresa fi la nr. de telefon
021.305.55.00/4155, DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul Tn B-duI Regina
Elisabeta nr. 47, mansarda, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai Tn ziua de lucru cu
publicul, marIi intre orele 9- 13 .

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

Defi$are – 1 ex. uscat 70%

(

(

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

_//z-) gIf

Exp e r r 1c @blR& !EdgJ11EIII!rJ1111F

Red : E.C. / 4 ex. – 06.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:/,“\\ \\ \\ .pmb.ro/instituti i ’'prinlaria 'dirccti i ' direct ia_nlcdiu/a\ i/c_arbori_in_consultarc a\ i7c_ilrbtlri_ilr_colrsultarc. php , pe data de

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

Nr. 1849432/ 4779 +tWtl©l

cAT RE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe m. 9, Sectorul 6

in atenfia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

(

Spm §tiinla :
Asocia fia de proprietari Bl. M 47
B-duI Timi§oara nr. 71, sector 6

Stimate Domnule Director General.

Ca urmare a adresei d-lui reprezentant al Asocia}iei de proprietari a
blocului M 47, Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1849432/09.03.2020 §i la
DirecTia de Mediu cu nr. 4779/05.06.2020, pan care sesizeaza starea arborilor/arbu§tilor aflaji pe
spaHuI verde aferent blocului M 47 din B-duI Timi§oara nr. 71 care necesita intervenTii de
intre}inere/formare/ regenerare, precum §i defri§area unor arbori Tn declin biologic, va facem
cunoscut ca la vedficarea efectuata pe teren Tn data de 22.06.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare
§i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Ue a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defri§are cu scoaterea radicinilor :
Spajiul verde spate bloc. coII dreapta spate la limita cu parcarea .

- 1 ex. Acer platanoides (ar;ar) O 20cm, h 10m, uscat 100%;
Spaliut verde jajd bloc, stdnga acces scard .

- 1 ex. PrImus cerasifera (corcodu§) a 8m, h 4m, uscat 100%
Lucrarile avizate se vor executa pnn grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu

acordul Asocia{iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata in urma defri§arii,
pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcjiilor din jur §i a re}elelor aeriene, precum §i de creare a condi}iilor necesare plantarii de
material dendrologic tanar.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pdvind
aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in
compensarea arborilor avizaTi pentru defri$are, aveji obliga jia plantirii a 2ex. arbori tineri cu
balot de pimant, circumferin}a trunchiului de 20-28cm 9i Tnil Ome corespunzitoare
circumferin fei in func jie de specie, in zone deficitare Tn vegetajie de pe raza sectorului 6,
Tntrucat densitatea materialului dendrologic din spajiul verde aferent blocului M 47 nu permite

dezvoltarea in condi gi optime a materialului tanar plantat, in perioada optima de/Mari M,
toamna anului 2020 - primavara anului 2021. ((F A4$A ’%$

b(A\ Cd

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5. Bucure gi. Romania
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In situaga in care plantarea de arbori tineri se executa Tn pastilele goale aflate Tn
aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va One cont de respectarea prevederilor
din H.C.G.M.B. m. 114/2011 privind amenajarea §i Tntre}inerea alveolelor stradale din cadrul
plantaliilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 ann. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
ave}i obligajia de a anun}a 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 din acela§i act
norrnatrv.

Defri§area arbodlor avizaji se va face eu aplicarea prevederilor adresei Direc}iei de Mediu
nr. 608 1/28.07.2016

in ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de Tntrejinere care constau in lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor din spajiile verzi aferente blocului
M 47 din B-duI Timi$oara nr. 71, va comunicam urmatoarele :

1 ) luand Tn considerare calitatea institujiei dvs. de administrator al spa}iilor verzi
potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure§ti §i Consiliul Local
al Sectorului 1-6 §i obligajiile ce vi revin privind: protec jia §i consewarea spajiilor verzi;
regenerarea, extinderea, ameliorarea compozijiei §i a calitaIii spajiilor verzi; elaborarea §i
aplicarea unui complex de masuri privind aducerea §i menjinerea spa}iilor verzi in starea
corespunzatoare funcjiilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor;

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegeta jie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de intrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excep Ue fac arborii cu coronamente
dezechilibrate pan frangere ca urmare a condiliilor meteorologice extreme) la materialul
dendrologic pornit in vegetajie, in perioada de van 2020 (de vegetaUe) se permite aplicarea
lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria
Municipiului Bucure;ti (PMB) - Direc Ua de Mediu, prin care administratorilor legali ai spa}iilor
verzi publice situate pe raza Municipiului Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucrari de
eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor aflaFi pe spa+iile
verzi administrate, Hra a fi necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate,
adresata Direc}iei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intewen}iile
asupra vegetajiei in mod planificat §i organizat, in funcTie de necesitalile identificate de ace§tia §i
de cetajeni, asocia}ii de propdetari, etc., astfel Tncat sa se asigure Tntrejinerea corespunzatoare a
vegeta}iei cu menjinerea starii de viabilitate a arborilor §i arbu§tilor prin realizarea unor intewen Iii
profesionale, cu echipamente ;i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului
de interven Ue.

3) Totodata, in situaHa in care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi aplicate Tn
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 administratorul legal al terenului are obliga jia de a One
cont de prevederile aliniatului F – Gestionarea Solicitdrilor de Toaletare preluand, rejinand,
analizand, centralizand ;i prioritizand solicitarile imegistrate Tn cadrul institu}iei.

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

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitabi adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 ave$ responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea peten}ilor, care
au ca obiect solicitarea de intervenjii asupra materialului dendrologic aflat pe spa}iile verzi
domeniu public pe care Ie de Une}i in administrare §i de a le solu}iona pan verincarea, evaluarea
materialului dendrologic ;i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea

(

(
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lucrarilor de Tntrejinere/formare sau regenerare Tn func jie de situa jie §i de perioadele de vegeta Tie
specifice acestora.

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

in situajia in care, pe spajiile verzi anate Tn administrarea institujiei dvs. constataji material
dendrologic in declin biologic avansat, cu scorburi profunde, cilindru central putred/lipsa, ciuperci
saprofite §i/sau uscaji 80-100%, va adresam rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV
din adresa cu caracter de aviz general (nr. 3045/15.04.2020) pentru lucrdri de tntrelinere a
mat erialului dendrologic pentru perioada de ve getajie , prin marcarea, in func jie de situajie. a
arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro;ie daca sunt usca$ in proporTie de 80% -
100%, sau cu vopsea verde daca se ana in declin biologic avansat, iar informa}iile privind starea ;i
dimensiunile acestora. elementele de identificare a acestora Tn teren, etc., se vor centraliza §i
transmite catre Direc jia de Mediu inso jite de fotografii relevante - parafate, conform
specificaTiilor.

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

Conform celor menjionate mai sus va rugam sa dispune$ analizarea, verificarea §i luarea
masurilor ce se impun pentru solulionarea corespunzatoare a situajiei semnalate de petent, in
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare §i a celor cuprinse in cadrul adresei nr.
3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie comunicate atat petentului, cat §i serviciului
de specialitate din cadrul DirecTiei de Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzitor de siguranTa bunurilor ;i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor, privind : respectarea
avizului. respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se
sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec Oe a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

Asociajia de proprietari are obliga(ia, ca imediat dupa primirea avizului sa il afigeze, in
copie, la avizierul blocului M 47 sau Tntr-un loc vizibil, pentru in§tiinjarea tuturor locatarilor.

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

Defri§are – 2 ex. uscate 100%

(

(

va mullumim pentru colaborare,

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod po gal 050013, sector 5, Bucure$b, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.prrlb. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1850348/4835 1 0. Itil. 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Referitor la adresa dvs. nr. 8476/05.06.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1850348/09.06.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 4835/10.06.2020, prin care
solicitad, conform cerinjelor §i specifica}iilor din adresa Direc}iei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru interven Oa asupra arborilor
usca$ in propor ge de 80-100(Yo §i a celor Tn declin biologic, care prezinta pericol de
frangere ;i prabu§ire, inventaria Ti pe teren de catre inspectorii din cadrul instituTiei
d\'s., arbori menjiona d in tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitirii, va
comunlcim :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
§i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificirile §i
completarile ulterioare §i din Anexa I la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti avizim executarea
lucririi de defri9are a celor 79exemplare arbori din totalul de 82 ex. arbori ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite §i crearea condiliilor 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 ciile de acces, luandu-se misuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construejiilor sau rejelelor aeriene din jur .

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecTie a spaTiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor avizaji pentru defri§are, administratorul legal
are obligafia plantirii a 84ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinfa
trunchiului de 20-28cm (a trunchiului minimum 7cm) ;i TIIal{ime
corespunzitoare diametrului Tn funcfie de specie, in zonele din care s-a executat
defri§area sau in zone deficitare in vegeta Tie de pe raza sectorului, in perioada optima
de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, ave}i obliga ga 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, lit. e din acela;i act normativ.

(

(
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De asemenea, pentru exemplarele care se defri§eaza din alveolele
aliniamentelor stradale, la plantare, potrivit prevederiior H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul
plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure$i, aveji obliga}ia acoperirii
(amenajarii) suprafeTei alveolelor cu material dendrologic.

Pentru materialul dendrologic Tnregistrat la pozi Tia 60 – 1 ex. Tilia sp.(tei) cu a
35cm, h 10m, nu avizim defri§area, intrucat acela;i arborele a fost Tncadrat §i la
pozi Pa 58 din tabel. Totodata, nu avizim pozijiile 80 – 1 ex. Tilia sp. cu a 20cm„ h
7m §i 82 – 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) el 25cm, h 10m, Tntrucat ace§tia au fost
inventariaji §i aviza Ti spre defri§are prin avizul cu nr. 12263,12264/27.01.2020, la
solicitarea punctuala a reprezentanjilor institu}iei dvs.

Menfionim ci vi revin urmitoarele obligafii :
- informarea ceta}enilor cu privire la arborii avizaTi pentru defri§are, prin

publicarea acestor informaTii, He pe pagina oficiali de internet a administratorului /
legal al spa}iilor verzi, fTe pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in
func Tie de posibilita pIe informatice §i de decizia fiecirei institu gi;

- informarea cetalenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri?are, cu
precizarea datei calendaristice §i a intervalului orar in care acestea se vor executa,
}inandu-se cont de zona de acjiune §i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informa}ii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func ge de
posibilita dIe informatice §i de decizia fiecirei institu Iii.

Nerespectarea celor menTionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
interven Oe 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 spa}iilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, precum §i art. 3. din H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea §i intrejinerea alveolelor stradale din cadrul f
plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, acolo unde se imF)une.

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

Defri§are – 79 ex. din care 78 ex. uscate IC)0%

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu ,4v/ze §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

F

CLimb t
JIIIUP al;::Ii;}g!I a JII11PJrVI $; y ES 1 1

07. IOL Wg

2020
Red : E.C. / 4 ex. – 07.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:/'/\\ \\ \\ .pnrb. rtl,' institut ii/prinluria/direct i i 'direct ia_nlcdiu 'a\ i/c_arbl\ri_ilr_ctlnsult arc a\ i/c_drIll tri_i11_cllnsultarc. php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure$, RomanIa
Tel: 021 .305.55.00

http://www,pmb.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

1 Cl 1,IIL IUO
Nr. 1852749/5140

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Referitor la adresa dvs. nr. 8837/12.06.2020, inregistrata la P.M.B cu nr.
1852749/17.06.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 5140/17.06.2020, prin care
solicitaji, conform cerinjelor §i specificajiilor din adresa Direcjiei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru intewen Tia asupra arborilor
usca$ in propor ge de 80-100(% §i a celor Tn declin biologic, care prezinta pericol de
frangere §i pribu§ire, inventaria}i pe teren de catre inspectorii din cadrul instituTiei
dvs., arbori menjiona$ in tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va
comunlcam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
§i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile ;i
completarile ulterioare ;i din Anexa I la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti avizim executarea
lucririi de defri9are a celor 48exemplare arbori din totalul de 49 ex. arbori ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite ;i crearea condiliilor pentru plantarea de material dendrologic tanar
prin grija administratorului legal al terenului pe care se ana arborii, evacuandu-se
masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construe}iilor sau re}elelor aeriene din jur .

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protec}ie a spaTiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure;ti, in compensarea arborilor avizaji pentru defri§are, administratorul legal
are obligafia plantirii a 48ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa
trunchiului de 20-28cm (O trunchiului minimum 7cm) $i Inil jime
corespunzitoare diametrului Tn funcfie de specie, in zonele din care s-a executat
defri§area sau in zone deficitare in vegeta Tie de pe raza sectorului, in perioada optima
de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa I la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, ave}i obliga Tia 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
sancjiuni conf art. 4, lit. e din acela§i act normativ.

(
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De asemenea, pentru exemplarele care se defri§eaza din alveolele
aliniamentelor stradale, la plantare, potrivit prevederilor H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul
planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, aveli obliga Tia acoperirii
(amenajarii) suprafe}ei alveolelor cu material dendrologic.

Pentru materialul dendrologic inregistrat la pozi jia 45 – 1 ex. Aesculus
hippocastanum (castan) cu a 55cm, h 13m, nu avizim defri9area, intrucat acesta a
fost inventariat §i avizat spre defri9are prin avizul cu nr. 4502/03.07.2020, la
solicitarea reprezentan}ilor Asocia}iei de proprietari a blocului A 3 din Aleea Istru nr.
7

Menjionim ci vi revin urmitoarele obliga Pi :
- informarea ceta}enilor cu privire la arborii aviza$ pentru defri§are, prin

publicarea acestor informa}ii, He pe pagina oficiala de internet a administratorului
legal al spajiilor verzi, fTe pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in
func ge de posibilita}ile informatice §i de decizia fiecarei institu gi;

- informarea cetiTenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri§are, cu
precizarea datei calendaristice §i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
Tinandu-se cont de zona de ac}iune §i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informajii pe pagina oficiala de internet a primiriei de sector, in funcTie de
posibiliti Ole informatice §i de decizia necarei institu{ii.

Nerespectarea celor men donate in prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise §i realitatea din teren, va fi considerata
interven Oe 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 Bucure;ti, precum ;i art. 3. din H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea ;i intre}inerea alveolelor stradale din cadrul
plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure;ti, acolo IInde se impune.

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

Defri§are – 48 ex. uscate 80- 100%

(

(

§ef Sewiciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

/7%
I®itmit

Expert b@istiHa ENACHE

Red : E.C. /4 ex. – 07.07.2020 prezemul aviz a fast poUR pe site-ul PMB O 7' IUX Me
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

I

cA TRE
Administratia Unitdtilor de tnvdtdmant Sector 6 –

Splaiul Independen jei nr. 315-3 17, Sectorul 6

Spre ;tiinTa :
§coala Generali “sfanta Treime”
Str. Ghirlandei nr. ll/Aleea Ghirlandei nr. 7, sector 6

Ca urmare a adresei dvs. transmisa prin e-mail, Tnregistrata la Primaria Vlunicipiului Bucure;ti
cu nr. 1858970/03.07.2020 §i la Direcjia de Mediu cu nr. 5717/06.07.2020. pNn care sesizaTi starea
arborilor/arbu;tilor aflaTi pe spaliul verde aferent unitalii de Tnvalimant “SBnta Treime" din Aleea
Ghirlandei nr. 7 care necesita intervenjii de Tntrejinere/formare/regenerare, precum §i defri§area unor
arbori Tn declin biologic, va facem cunoscut ci la verificarea efectuata pe teren Tn data de 08.07.2020,
s-a inventariat urmatoruI material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile ;i
completarile ulterioare Ti potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a
spaTiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spajtut verde lateral stdnga §coald cirtre btocul cu 10 etaje, pe centrut spajiului verde :

- 1 ex. Populus canadensis (plop) O 60-8(icm, h 16m, coronamentul crescut peste
cicatricile/secjiunile lucrarilor anterioare, iar la inserda cre§terilor tinere prezinta scorbura deschisa
prin care se infiltreaza apa meteorica care conduce la putrezirea cilindrului central (trunchiul sura a
gol)

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 40cm, h 12-14m, unul dintre exemplare este ’inclinat 20'’ catre
9coala, prezinta pe trunchi scorburi deschisa pNn care se poate observa cilindrul central putred, iar al
doi-lea exemplar prezinta Tnclina ga catre gardul de Tmprejmuire §i prezinta scorbura pe trunchi prin
care se poate observa fisuri ale cilindrului §i la baza urme de galerii acarieni;
Spajiul verde lateral stdnga §coala cdtre btocut cu 10 etaje, pe linia gardului .

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) el 30cm, h 12m, untIl dintre exemplare prezinta tot coronamentuI
pendul peste gardul unitalii ;colare care prin aplicarea lucrarilor de reducere a lungimii ramurilor Tn
vederea echilibrarii ramane Hra coronament, iar a1 doi-lea exemplar prezinta scorbura la baza
coletului la care se poate observa galeriile de acarieni ;i rumegu§ul produs de ace;tia;

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop) a 45-50cm, h 14m, cu scorburi pe trunchi §i la baza
coletului prin care se poate observa lipsa cilindrului central
Spajiul verde fa{a acces §coala , limita din dreapta.

- 1 ex. Populus canadensis (plop) a 60cm, h 14m, ;arpanta principaIa este uscata ;i prezinta pe
lungime gauri de acarieni, iar prin eliminarea acesteia arborele ramane complet dezechilibrat;

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) el 2(>cm, h 8m, Tnclinat 40a peste gardul unitaOi, tot coronamentul
pendul peste gard, iar prin aplicarea lucradlor de reducere a lungimii ramurilor Tn vederea echilibrarii
ramane Hra coronament, sau a9a numitul coronament (cuib de barza/matura de vrajitoare)
SpajitIl verde lateral dreapta §coalir .

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 40cm, h 12-14m, doua dintre exemplare prezinta o Tnclinajie de
aproximativ 45c’ catre curtea ;colii zona de adunare "Careu” cu risc de dezradacinare; §i trei exemplare
exemplare prezinta scorburi pe trunchi pan care se observa cilindrul central putred ;i fisura a
trunchiului cu risc de despicare trunchi la condiTii meteorologice nefavorabile;

(

(
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Spajtut verde spate §coalir iatura dinspre Aleea Maratonu tui .
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) el 40-45cm, h 12-14m, prezinti scorburi pe trunchi §i la baza

coletului prin care se observa cilindrul central putmd cu risc de prabu§ire la condi Iii meteorologice
nefavorabile;

Lucrarile de defri§are avizate se vor executa prin grija adfniriistratorului legal al terenului
(Administrajia §colilor sector 6) , in cel mai scurt timp posibil pentru a evita riscul de prabu§ire sau
frangere a coronamentelor, luand Tn considerare ci Tn curtea ;colii se executa lucrari de reabilitare ;i
eventuaIele accidente poate periclita siguran}a muncitorilor, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata Tn
urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcjiilor din jur §i a rejelelor aeriene, precum ;i de creare a condiliilor necesare
plantarii de material dendrologic tanar.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec}ie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in
compensarea arborilor avizaji pentru defri;are, aveji obliga Pa plantarii a 102ex. arbori tineri cu
balot de pimant, circumferinja trunchiului de 20-28cm 9i iniljime corespunzitoare
circumferin fei in func jie de specie, din care un numar de 20 ex. in curtea Scolii Gimnaziale ’'sfanta
Treime” pentru refacerea fondului vegetal a1 spa{iului verde, iar diferen}a de 82 de arbori Tn spajiile
verzi ale unitaTilor deficitare Tn vegeta jie, aflate Tn administrare de pe raza sectorului 6, ’intrucat
densitatea materialului dendrologic din spa}iul verde aferent unitalii sus menjionate nu permite
dezvoltarea Tn condi}ii optime a materialului tanar plantat, in perioada optima de plantare din toamna
anului 2020 – primavara anului 202 i .

La finaiizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji
obliga}ia de a anun ja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a plantarilor
Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela;i act normativ.

Menjionam ca la verificarea efectuati pe teren, arborii aviza{i spre defri§are, au fost marca li cu
vopsea de catre reprezentan}ii administratorului legal al terenului Tn prezen}a expertului DirecTici de
Mediu

in ceea ce prive;te aplicarea lucr£rilor de Tntrejinere care constau Tn lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor celorlal Ti arbori din spajiile verzi aferente §colii,
va comunicam urmatoareie :

1) luand Tn considerare calitatea institu}iei dvs. de administrator al spajiilor verzi potrivit
actelor normative emise de Consiliul General al IVlunicipiului Bucure§ti §i Consiliul Local al
Sectorului 1-6 ;i obliga}iile ce vi revin privind: protec jia §i conservarea spa}iilor verzi; regenerarea,
extinderea, ameliorarea compozi}ici §i a calita}ii spajiilor verzi; elaborarea ;i aplicarea unui complex
de masuri privind aducerea §i menjinerea spa}iilor verzi Tn starea corespunzitoare func}iilor lor,
potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ;i administrarea spajiilor verzi
din intravilanul localitililor;

2) }inand cont de faptul ca in perioada de vegetajie nu sunt recomandate aplicarea
lucrarilor de Tntrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excepTie fac arborii cu coronamente
dezechilibrate prin frangere ca urmare a condiTiilor meteorologice extreme) la materialul dendrologic
pornit Tn vegeta}ie, in perioada de van 2020 (de vegetage) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul
aliniatului I al adresei nr. 3045/15.04.2020 emis£ 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 eliminare a ramurilor uscate,
rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor aflati pe spajiile verzi administrate, Hra a fi
necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata Direcjiei de Mediu din
cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenjiile asupra
vegetaTiei Tn mod planificat §i organizat, in funcTie de necesitalile identificate de ace;tia §i de ceta{eni,
asociajii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure TntreTinerea corespunzitoare a vegetaDei cu

r

(
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men}inerea starii de viabilitate a arborilor ;i arbu;tilor prin realizarea unor interven Iii profesionale, cu
echipamente §i instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic ;i tipului de interven ge.

3) Totodata, in situa Tia in care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi aplicate Tn
perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 sau administratorul legal al terenului are obliga Tia de a jine
cont de prevederile aliniatului F – Gestionarea solicitarilor de Toalet are preluand, rejinand,
analizand. centralizand §i prioritizand solicitarile Tnregistrate Tn cadrul institu{iei.

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

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilitaTii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea reprezentanjilor
altor unitali de Tnvalamant de pe raza sectorului 6, care au ca obiect solicitarea de interven Iii asupra
materialului dendrologic aflat pe spa}iile verzi pe care le de jineji in administrare ;i de a le soluliona
prin verificarea, evaluarea materialului dendrologic ;i luarea unei decizii privind aplicarea/neaplicarea
§i/sau programarea lucrarilor de Tntrejinere/formare sau regenerare Tn func}ie de situa jie ;i de
perioadele de vegetajie specifice acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direc jia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului
Bucure§ti nu va mai emite avize de toaletare pe localii punctuale pentru materialul dendrologic din
spajiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucure§ti, avand Tn vedem faptul ci adresa cu
caracter general nr. 3045/15.04.2020 acopera gestionama §i organizarea lucrarilor de Tntrejinere a
materialului dendrologic aflat pe spaTiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure9ti.

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

Conform ceIor menjionate mai sus va rugam sa dispune Ti analizarea, verificarea §i luarea
masurilor ce se impun pentru solulionarea corespunzatoare a situa}iei semnalate. in conformitate cu
prevederile legale Tn vigoare §i a celor cuprinse Tn cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020.

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor ’in zona operajiunilor, supravegherea execu{iei lucrarilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct.
8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spaTiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

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

Defri§are – 17 ex.

(

Vi mullumim pentru colaborare,

(

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICObIE
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Expa#XHghu ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 09.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1849091/ 4728 17. IUL 2020

cX TR E
MINISTERUL AP,iRARII NATIONALE

Unitatea Militard 02487
Soseaua de Centura nr. 5-7

Refedtor la adresa d-lui , reprezentant a1 UnitaIii Militare
0 , inregistrata la P.M.B cu nr. 1849091/03.06.2020 §i la DirecTia de Mediu cu
nr. 4728/04.06.2020, prin care solicita emiterea avizului de specialitate de intewenjie
asupra arborilor situaji in spabul verde aferent Unitadi Militare 0 din §oseaua de
Centura nr. 5-7, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren in data de
10.07.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor
verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 pdvind Normele de protec jie a spa}iilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defri?are cu scoaterea ridicinilor :
Spajiut verde stanga acces auto, fajd clddire comandament .

- 3 ex. trunchiuri Populus canadensis §i simonii (plop) a 40-50cm, h 7-9m, 80-
100% uscate, cu scorburi deschise pe trunchi pan care se poate observa lipsa
cilindrului central, galerii de acarieni §i Tnceput de formare cuib de viespi situate
astfel : un exemplar langa poarta auto de acces, un exemplar catre centrul spajiului
verde (lateral dreapta acces principal in cladire administrativ) §i I exemplar trunchi
Hra coronament situat Tn coIT stanga cladire administrativ

- 3 ex. trunchiuri Thuja sp. (arjar) a 15cm, h 3m, coronamentele rupte de la
Tnallimea de 3m la ploaia inghe}aH din luna februarie 2019

Lucrarile avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului
legal al terenului pe care se afla arborii„ evacuandu-se masa lemnoasa rezultata Tn
urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur §i a rejelelor aeriene, precum §i de
creare a condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Precizam ca proprietarul/administratorul legal al terenului este raspunzator de
siguran Ta bunurilor §i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie 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 pdvind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

(

(
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Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor usca Ii, avizaTi
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji obliga ga
plantirii a 6ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin Ta trunchiului de
20-28cm §i TIIal jime corespunzitoare circumferin fei in func ge de specie, in
spa}iul verde aferent Unitalii Militare 02487 din §os. de Centura nr. 5-7 respectand
distanTa reglementata faTa de cladiri §i rejele de utilitaTi, in perioada optima de
plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021, respectand Angajamentul
de plantare nr. 4728/1 din 13.07.2020

Pentru exemplarul situat Tn spatele cladirii administrativ, prabu§it Tn timpul
acelora§i condi Iii meteorologice din iarna anului 2019, conform art. 6. Ann 4) lit. a)
din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in compensarea acestuia ave$ obliga fia
plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferin ja trunchiului de
20-28cm §i Tnil jime corespunzitoare circumferin jei in func Pe de specie, in
spagul verde aferent unitaTii respectand distanTa reglementata fala de cladiri §i reTele
de utilita g, in perioada prima 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 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, ave$ obligaTia de a anun}a Direcjia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea veriHcirii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se
vor aplica sancTiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Menjionam ci la data verincarii pe teren, toTi arborii din incinta unita Hi aveau
aplicate lucrari de Tntrejinere §i nu prezentau Tn coronamente elemente generatoare de
pericole. in conformitate cu literatura de specialitate, va facem cunoscut ca alte
lucrari de Tntrejinere (in afara eliminarii de ramuri uscate)/lucrarile de intewenjie
asupra coronamentelor arborilor, se aplica Ia un interval de minimum 4-5ani, in funcjie de
specle

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri$are – 6 ex. uscate 100%

(

r
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

'IHAILESCU

b
§efSewiciu a vlze ii Acordwi

Alexandra NICOLAE

gM
</ i©;ocmit

Expek©,£Hsttna ENACHE-d
Red : E.C. / 4 ex. – 13.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

N" 1851369/4972 /Z at 2©o

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

sl DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

in atentia: Domnului DIRECTOR GENERAL

Spre ;tiin}a :
Administratia Pietelor Sector 6
§os. Virtu Pi nr. 148, sector 6

(

(Parc Pia fa Giule§ti – Calea Giule9ti nr. 56, sector 6)

Stimate Dommrle Director General,

Ca urmare a adresei Administrajiei Piejelor Sector 6 nr. 1020/05.03.2020,
inregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1851369/11.06.2020 §i la
Direcjia de Mediu cu nr. 4972/12.06.2020, pan care soliciti emiterea avizului de
specialitate pentru arborii afla}i pe spagul verde aferent Parcului din vecinatatea
Pie jei Giule;ti din Calea Giule;ti nr. 56, care necesita interven Iii de

intrejinere/formare/regenerare, precum §i defri§area unor arbori Tn declin biologic, va
facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 08.07.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul
!ocalita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure$i, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spajial verde zona centratd dintre aleUe de acces parc latura din Catea Giute§ti,
peluza a II-a .

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) a 15cm, h 8m, uscat 100%
Limita parcutui, dreapta acces parc dinspre str. Atelierete Noi .

- 1 ex. Populus simonii (plop) a 25cm, h 10m, uscat 80% mri coronament,
vegeteaza doar pe o sub;arpanta bazala puternic inclinata carl
arborele spre incinta parc
A4ijtocut petuzei spate punct TRAFO .

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 40cm, h 10-12m, usl

(
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Menjionam ca pentru cele 10ex. arbori tineri planta}i pe raza parcului
aparjinand speciei Platanus care nu au pornit in vegeta Qe sau se men Un ca atare cel
puTin 2 sezoane de vegeta ge (Hmp necesar de prindere a materialului dendrologic
tanar plantat respectand toate prevederile tehnologiilor de plantare §i intre}inere) se
Tnlocuiesc cu exemplare viabile, opera}iune pentru care nu este necesar un aviz de
specialitate emis de DirecTia de Mediu.

De asemenea, avand Tn vedere ci arborii tineri nu au pornit in vegeta Ue/s-au
uscat masiv Tn zone compacte, termen cunoscut sub denumirea de “neprinder e a
mat erialului dendrologic mou plantat “ apreciem ca la inlocuirea lor ar trebui
reconsiderata calitatea materialului dendrologic achizijionat, precum §i analizarea
factorilor climatici, ecologici §i edafici ai loca}iei, iar in cazul in care condi}iile zonei
nu sunt favorabile se inlocuie§te specia.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului,
evacuandu-se masa lemnoasa rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de
acces 9i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor
provizorii din jur 9i a re}elelor aeriene, precum §i de creare a condi}iilor necesare
plantarii de material dendrologic tanar.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaji, aviza li
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecjie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, ave$ obligafia
plantirii a 4ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa trunchiului de
20-28cm §i Tniljime corespunzitoare circumferinjei in func Oe de specie, in
spa}iul verde aferent Parcului Pie jei Giule$i, in perioada optima de plantare din
toamna anului 2020 - primivara anului 2021 .

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.(J.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveTi obliga jia de a anun}a DirecTia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verificirii in teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se
vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

(

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran Ta (
bunurilor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuTie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane guni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti.

Defri§area arborilor aviza$ se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Menjionam ca restul exemplarelor pentru care aTi Hcut solicitare nu avizim
lucriri de defri§are, Tntrucat aceste nu prezinta semne de declin biologic §i asupra
coronamentelor se pot aplica lucrarile de intrejinere/regenerare/formare/echilibrare,
motiv pentru care, va comunicam urmatoarele :

luand Tn considerare calitatea institujiei dvs. -de administrator al spajiilor1)

verzi potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure§ti
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9i Consiliul Local al Sectorului 1-6 §i obliga}iile ce va revin privind: protecTia §i
conservarea spaTiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozijiei §i a
calitiIii spa}iilor verzi; elaborarea §i aplicarea unui complex de masuri privind
aducerea §i menjinerea spajiilor verzi in starea corespunzatoare funcjiilor lor, potrivit
prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea
spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor;

2) !inand cont de faptul ci in perioada de vegeta ge nu sunt recomandate
aplicarea lucrarilor de intre}inere privind echilibrarea coronamentelor (excep jie fac
arborii cu coronamente dezechilibrate pan frangere ca urmare a condiliilor
meteorologice extreme) la materialul dendrologic pornit in vegeta Tie, in perioada de
van 2020 (de vegeta ge) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al
adresei nr. 3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure§ti (PMB) -
Direc ga de Mediu, pan care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice situate
pe raza Municipiului Bucure$i le este acordat dreptul de a efectua lucrari de
eliminare a ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor
afla$ pe spa}iile verzi administrate, Hra a fi necesara solicitarea prealabila de emitere
a avizului de specialitate, adresata Direc}iei de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Bucure9ti.

Astfel, administratorii spa}iilor verzi publice au posibilitatea de a realiza
intewenjiile asupra vegetaTiei Tn mod planificat §i organizat, Tn func ge de necesitaOle
identificate de ace§tia §i de cetajeni, asocia Iii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se
asigure intrejinerea corespunzitoare a vegetajiei cu men}inerea stadi de viabilitate a
arborilor ;i arbu;tilor prin realizarea unor intervenjii profesionale, cu echipamente ;i
instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic ;i tipului de interven Oe.

3) Totodata, in situaga in care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi
aplicate Tn perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 sau administratorul legal al
terenului are obliga Tia de a jine cont de prevederile aliniatului F – Gestionarea
Solicitdritor de Toaletare preluand, re}inand, analizand, centralizand §i prioritizand
solicitarile Tnregistrate Tn cadrul instituTiei.

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

Se reitereaza faptul ci, pe toata pedoada valabilita}ii adresei cu caracter
general m. 3045/15.04.2020 ave$ responsabilitatea de a prelua toate cererile venite
din partea peten}ilor, care au ca obiect solicitarea de interven Iii asupra materialului
dendrologic aflat pe spajiile verzi domeniu public pe care Ie de jineji in administrare
;i de a le soluliona prin verincarea, evaluarea materialului dendrologic §i luarea unei
decizii privind aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea lucrarilor de
Tntre}inere/formare sau regenerare Tn hmc be de situajie §i de perioadele de vegeta Tie
specifice acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direc jia de Mediu din cadrul Primiriei
Municipiului Bucure§ti nu va mai emite avize de toaletare pe loca}ii punctuale pentru

(

(
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materialul dendrologic din spajiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului
Bucure;ti, avand Tn vedere faptul ca adresa cu caracter general nr. 3045/15.04.2020
acopera gestionarea §i organizarea lucrarilor de intre}inere a materialului dendrologic
aflat pe spa}iile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure§ti.

In situaTia in care, pe spaliile verzi aflate in administrarea institu}iei dvs.
constata Ti material dendrologic in declin biologic avansat, cu scorburi profunde,
cilindru central putred/lipsa, ciuperci saprofite 9i/sau usca$ 80-100%, va adresam
rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter de aviz
general (nr. 3045/15.04.2020) pentru lucrdri de tntrejinere a materialutui
dendrologic pentru perioada de vegetajie , prin marcarea, in func Tie de situaTie, a
arborilor respectivi cu vopsea speciala de culoare ro§ie daca sunt uscaji in propo4ie
de 80% - 100%, sau cu vopsea verde daca se ana in declin biologic avansat, iar
informajiile privind starea §i dimensiunile acestora, elementele de identificare a
acestora Tn teren, etc., se vor centraliza §i transmite catre Direcjia de Mediu Tnsotite
de fotografii relevante - parafate, conform specifica}iilor.

Menjionim faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi r
lucriri de defri9are a arborilor/arbu§tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor men{ionate mai sus vi rugam si dispuneji analizarea,
verificarea §i luarea masurilor ce se impun pentru solu}ionarea corespunzatoare a
situa}iei semnalate de petent, in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare §i a
celor cuprinse Tn cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa
He comunicate atat petentului, cat ;i sewiciului de specialitate din cadrul DirecTiei de
Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Astfel, administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu ge a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane duni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spaTiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti

Prezentul aviz pdvind defri§area arborilor are termen de valabilitate 2 ani de la ,
data emiterii.

Defi$are – 4 ex. uscate 80-100%

Vi mullumim pentru colaborare,

'XECUTIV AD. 'T,
g+.

MIH,4ILESCU
a

+

§e/ Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandr u NICOLAE

<jndcmit V&
Exped%. Cristina ENACHE

b/g VW Lsa

It A,yC. ?W
Red . E C. / 4 ex. – 13.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http \\\\ \\ Fmb rtl In\1ltutii prlmarla dlrectll dlrcctl,I nrcdiu a\izc drborl in ct)n',ultilrc a\izc arbori in_conbultare php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1854021/ 5210

cAT RE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin@ :
• Asocia fia de proprietari Bl. D 33
Aleea Dealul Macinului nr. 5, Sector 6
- Dl.
Aleea nr. , Bl. , sc. , ap.( , sector

Referitor la adresa dvs. nr. 6642/16.06.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1854021/18.06.2020 §i la Direcjia de Mediu cu nr. 5210/19.06.2020, pnn care ne
transmite}i spre solulionare cererea d-lui , transmisa prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de interven be asupra unui arbore uscat situat
in spa}iul verde aferent blocului D 33 din Aleea dealul Macinului nr. 5, va facem
cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren in data de 08.07.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecjie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :
Defri?are cu scoaterea ridicinilor :
Spajiut verde fa}a bloc dreapta acces scara D, spate ghena de gunoi .

- 1 ex. trunchi Prunus avium (cire§) ei 20cm, h 5m, 100% uscat Hra
coronarnent

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asocia+iei de proprietari a blocului D 33, evacuandu-se
masa lemnoasa rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor
lua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur §i a
rejelelor aeriene, precum 91 de creare a condi}iilor necesare plantarii de material
dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzitor de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operaTiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Qe
contrar aplicandu-se sane Huni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. I

(
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nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecTie a spaTiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji obligafia
plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de
20-28cm 9i Tnil Ome corespunzitoare circumferin fei in func(ie de specie, in
spagul verde aferent blocului D 33 respectand distan}a reglementata faIa de cladiri §i
reTele de utilitaTi, in perioada optima de plantare din toatnna anului 2020 – primavara
anului 202 1 .

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Oe a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, ave$ obliga ga de a anun}a Direc}ia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea veriHcarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se
vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela;i act normativ.

DI. are obligaTia, ca imediat dupi primirea avizului sa Tl
afi;eze, in copie, la avizierul blocului sau ina-un loc vizibil, pentru Tn§tiinjarea
tuturor locatarilor

Defri;area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

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

(

'UTIV ADJUNCT,
'ILESCU

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandra NICOLAE

va;
<rp+++a
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Referitor la adresa dvs. nr. 9261/18.06.2020, inregistrata la P.M.B cu nr.
1855371/24.06.2020 §i Ia DirecTia de Mediu cu nr. 5382/25.06.2020, pnn care
solicita O, conform cerinTelor ;i specificajiilor din adresa Direcjiei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru intewenjia asupra arborilor
usca$ in propor ge de 80-1000,’a §i a celor Tn declin biologic, care prezinta pericol de
frangere §i pribu§ire, inventaria Ti pe teren de catre inspectorii din cadrul institu}iei
dvs., arbori menTionaji in tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va
comunlcam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
9i administrarea spaTiilor verzi din intravilanul localitaTilor, cu modificirile §i
completarile ulterioare §i din Anexa I la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure;ti avizim executarea
lucririi de defri§are a celor 28exemplare arbori din totalul de 31ex. arbori ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite ;i crearea condiliilor pentru plantarea de material dendrologic tanar
prin grija administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se
masa lemnoasi pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcTiilor sau re}elelor aeriene din jur .

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza d pentru defri;are, administratorul legal
are obliga fia plantirii a 28ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinta
trunchiului de 20-28cm (a trunchiului minimum 7l:m) $i inilfime
corespunzitoare diametrului Tn funcfie de specie, in zonele din care s-a executat
defri;area sau in zone deficitare Tn vegetajie de pe raza sectorului, in perioada optima
de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveTi obliga}ia de a anun Ta DirecTia 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, lit. e din acela§i act normativ.

(
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De asemenea, pentru exemplarele care se defri§eaza din alveolele
aliniamentelor stradale, la plantare, potrivit prevederilor H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 pdvind amenajarea ;i intreTinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaTiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, aveli obliga Ha acoperirii
(amenajarii) suprafe jei alveolelor cu material dendrologic.

Pentru materialul dendrologic inregistrat la pozi}iile 19 – 1 ex. Fraxinus sp.
(frasin) cu a 35cm, h llm, 20 - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) cu a 50m, h 13m ;i
pozi fia 22 - 1 ex. Tilia sp. (tei) cu a 55cm, h 13m nu avizim defri9area, Tntrucat
acestea au fost inventariate §i avizate spre defri?are prin avizul cu nr.
4154/24.06.2020, la solicitarea reprezentanTilor AsociaTiei de proprietari a blocului
T3 din str. Drumul Taberei nr. 34.

Menfionim ci vi revin urmitoarele obligajii :
- informarea cetajenilor cu privire la arborii aviza$ pentru defri§are, prin

publicarea acestor informajii, He pe pagina oficiala de internet a administratorului
legal al spaTiilor verzi, He pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in
func Tie de posibiliti}ile informatice §i de decizia fiecarei institu Iii;

- informarea cetajeniior, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri§are, cu
precizarea datei calendaristice ;i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
!inandu-se cont de zona de acjiune §i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informajii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func Tie de
posibilita Tile informatice §i 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 ge asupra arborilor firi aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, pan grija caruia se executi 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 Bucure§ti, precum §i art. 3. din H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea §i intre}inerea alveolelor stradale din cadrul
plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure;ti, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 28 ex. uscate 95 -100%

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9178/17.06.2020, inregistrata Ia P.M.B cu nr.
1855370/24.06.2020 9i la Direc Qa de Mediu cu nr. 5383/25.06.2020, prin care
solicitaIi, conform cerinTelor ;i specificaTiilor din adresa Direcjiei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru interven Qa asupra arborilor
uscaji in proporTie de 95-100(% §i a celor Tn declin biologic, care prezinta pericol de
frangere ;i prabu§ire, inventaria g pe teren de catre inspectorii din cadrul instituTiei
dvs., arbori mengona$ in tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va
comunlcam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
;i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile §i
completarile ulterioare ;i din Anexa I la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti avizim executarea
lucririi de defri9are a celor 32exemplare arbori din totalul de 36ex. arbori ce fac
obiectul prezentei cereri.

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 sau rejelelor aeriene din jur .

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriu! Municipiului
Bucure9ti, in compensarea arborilor aviza}i pentru defri§are, administratorul legal
are obliga fia plantirii a 32ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinfa
trunchiului de 20-28cm (a trunchiului minimum 7cm) ;i ’inilfime
corespunzitoare diametrului ’in funcfie de specie, in zonele din care s-a executat
defri§area sau in zone deficitare Tn vegeta ge de pe raza sectorului, 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 obligaga de a anun}a Direc ga 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, lit. e din acela§i act normativ.

(

(
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De asemenea, pentru exemplarele care se defri§eaza din alveolele
aliniamentelor stradale, la plantare, potrivit prevederilor H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea ;i intrejinerea alveolelor stradale din cadrul
plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, aveTi obliga ga acoperirii
(amenajirii) suprafe jei alveolelor cu material dendrologic.

Pentru materialul dendrologic Tnregistrat la poziTiile 31 – 1 ex. Quercus sp.
(stejar) cu el 50cm, h 12m, 32 - 1 ex. Prunus sp. (corcodu;) cu ei 25m, h 9m §i
pozi Pa 36 - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) cu a 90cm, h llm nu avizim defri§area,
intrucat acestea au fost inventariate ?i avizate spre defri§are pnn avizul cu nr.
3783/25.05.2020, la solicitarea reprezentan}ilor Asociajiei de proprietari a blocului C
15 din B-duI 1 Mai nr. 27. Materialul dendrologic cuprins Tn tabel la pozifia 30 – 1
ex. Acer sp. (arjar) O 35cm, h 13m – nu avizim defri9area, Tntrucat acesta a fost
inventariat §i avizat spre defri§are prin avizul cu nr. 1245/03.03.2020 la solicitarea
reprezentan}ilor institu}iei dvs. prin adresa cu nr. 18522/03.02.2020.

Menjionim ci vi revin urmitoarele obligafii :
- informarea cetaTenilor cu privire la arborii aviza}i pentru defri§are, prin

publicarea acestor informa Qi, He pe pagina oficiala de internet a administratorului
legal al spa}iilor verzi, He pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in
nIne Tie de posibilitalile informatice §i de decizia fiecarei instituTii;

- informarea cetajenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri§are, cu
precizarea datei calendaristice §i a intervalului orar in care acestea se vor executa,
}inandu-se cont de zona de ac}iune §i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informajii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in funcTie de
posibilitiTile informatice §i de decizia fiecarei institu Qi.

Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
interven Oe 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. m. 304/2009 privind Normele de protecTie a spaTiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, precum §i art. 3. din H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul
plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, acolo unde se imF)une.

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

Defri§are – 32 ex. uscate 95 -100%

(

(

DIRECTOR EXECUTry ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize li Acor(tart
Alexandru NICOLAE

CH,,mit @ h\UL MO

JEx P @ : :II: IT! i n a ]: ][\1r JI!IIII IEII11H : HE
1}' , pe data de. . . . . /

Red : E.C. / 4 ex. – 13.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http ul\-\\ pmb ro institutii primariadirectii directia_metliu a\'ize_ arbori_ in consultare a\ize arborl in consultare
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1859758/5802/ 1 z IUL 2020

cA TRE
Direcjia Generala de Asistenta Sociala qi Protectia Copilului Sector 6

Str. Drumul Taberei nr. 20, Sector 6

Spre 9tiin A:
Centrul de zi Pinochio

Aleea Compozitorilor nr. 20, Sector 6

(

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti
cu nr. 1859758/ 07.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 5802/08.07.2020
prin care solicita li emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra
a 4 ex, arbori situat Tn spajluI verde aferent Centrului de zi Pinochio din
Aleea Compozitorilor nr. 20, va comunicam ca pentru urmatorul material
dendrologic, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i
completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,
avizam :
Defri§area ei extragerea radacinilor :
Spajiul verde camin de zi .

- 4 ex. Populus sp. (plop) a 40 – 50 cm h 12-14m, usca{i 80 - 100%
fara coronament, conform fotografiilor anexate realizate de catre inspectorii
reprezentanti ai administratorului legal al terenului (DGASPC).

Lucrarile de defri9are 9i extragerea radacinilor se vor executa prin
grija administratorului legal al terenului, conform prevederilor H.C.G. M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarii construcjiilor din jur 9i a rejelelor aeriene 9i creandu-se condijiile
necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn
zona operajiunilor, respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de
specialitate privind execu jia defri9arilor, in caz contrar aplicandu-se
sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

(

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

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



Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscati,
avizaji pentru defri9are, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obliga jia plantarii a 4 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu
circumferinja trunchiului de 20-28cm, misurata Ia TIIaljimea de 1m de
la baza 9i inaljimea exemplarului corespunzitoare circumferin jei in
funcjie de specie, in spajiul verde aferent caminului, in prima perioada
optima de plantare din primavara anu lui 2021.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are – 4 ex. uscate 80 - 100%.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
,N MIHAILESCU

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

%
Tntocmit:

Expert Florentina POPESCU

I b. IUL 2320

Red. 2 ex. F.p./14.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul
http'//www.pmb.ro/instltutii/prlmaria/directi i/d lrectia_mediu/avize_arbori_in_consulta re/avlze_arborl_ln_consultare . php . pe data
de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

xi=©s427Fi91m6;ii7992Tntm@t
cA TRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

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

Spre ;tiinTa :
- Asocia+ia de proprietari Bl. B 16 B
Str. Pe§tera scari§oara nr. 3, Sector 6
- D-na
Str. nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 6

(

Referitor la adresele d-nei , transmise prin e-mail, Tnregistrate la
P.M.B cu nr. 1855342/24.06.2020, respectiv 1856981/29.06.2020 §i la Direc lia de
Mediu cu nr. 5393/25.06.2020, respectiv 5520/30.06.2020, prin care solicita emiterea
avizului de specialitate de interven Tie asupra unui arbore situat Tn spajiul verde aferent
blocului B 16 B din str. Pe§tera scari§oara nr. 3, in vecinatatea locului de parcare cu nr.
36, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 08.07.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea ;i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitaTilor, cu modificarile §i completariie ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
Spa but verde fala bloc in vecindtatea ptmctului TRAFO :

- 3 ex. Populus simonii §i canadensis (plop) el 30-60cm, h 18m - eliminarea
ramurilor uscate §i reducerea cu % din inallimea coronamentelor (pana la nivelul
superior al etajului 4) pentru a evita frangerea acestora la condiTii meteo nefavorabile,
avand in vedere varsta Tnaintata §i esen Ta slaba a lemnului speciei, situate astfel : 2 ex.
lateral stanga punct Trafo catre accesul Tn unitatea de Tnvalamant §i I ex. lateral dreapta
punct Trafo catre accesul Tn scara de bloc a blocului B 16 B, scara I
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :

Spa{iul verde faTa bloc in stanga punctului Trafo :
- 1 ex. Populus canadensis (plop) a 15cm, h 12m, uscat 100%

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul AsociaTiei de proprietari B 16 B, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcjiilor din jur ;i a rejelelor aeriene, astfel :

(
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie 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 excep ria eliminarii ramurilor
uscate, opera$une ce se poate executa in orice perioada a anului).

- defri§area §i scoaterea radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor pentru plantarea de
material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran Ta
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a r
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji obligajia plantirii altui
arbore tanir cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de 20-28cm 9i TrIal jime
corespunzitoare circumferinjei in funcjie de specie, in spajiul verde aferent blocului
B 16 B respectand distanTa reglementata faTa de cladiri §i rejele de utilitaTi, in perioada
optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 aiin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveli obligaTia 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
sanctiuni conf. art. 4 din acelasi act normativ.

D-na are obligaTia, ca imediat dupa primirea avizului sa il
afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru Tn§tiinjarea tuturor
locatarilor.

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direc}iei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016 r

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare – 3 ex

Defri§are – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR 'UTIV ADJ
,ESCURd 11

aLti

%'b
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§ef Serviciu Avile §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

<fMI/f W';
Exp„t 1@ri,tin, ENACHE?9’

Red : E.C. / 4 ex. – 14.07.2020 prezentul a\’iz a t’ost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1857446/ 5566 2 1 \ul Wb
cA TRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

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

Spre ;tiinla :
- Asocia ga de proprietari Bl. D 49
Aleea Valea Viilor nr. 4, Sector 6
- Dl.

Referitor la adresa dvs. nr. 7116/24.06.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1857446/30.06.2020 §i la Direc Ua de Mediu cu nr. 5566/01.07.2020, prin care ne
transmite$ spre solulionare cererea d-lui , transmisa prin e-mail, privind
emiterea avizului de specialitate de interven jie asupra unui arbore situat in spajiul verde
aferent blocului D 49 din Aleea valea Viilor nr. 4, va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren Tn data de 08.07.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic
pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile ;i completarile ulterioare §i
potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spajiul verde fala bloc in dreapta acces scara E :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 45cm, h 12m, cu coronamentul format din 2 §arpante
principale. iar una dintre aceste prezinti o nsura pe toata lungimea care se prelunge§te §i pe
trunchi. Trunchiui prezinta ciuperci saprofite de mari dimensiuni dezvoltate la inserjia
coronamentului Tn pericol de despicare la condiTii meteorologice extreme.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari D 49, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur §i a rejelelor aeriene, precum
§i de creare a condi{iilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran Ta
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operajiunilor. supravegherea execujiei lucrarilor, privind :
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar
aplicandu-se sane Ouni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protec Oe a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor avizaji pentru defri§are, aveji obliga Pa plantirii a
6ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de 20-28cm 9i iniljime

(

(
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corespunzitoare circumferinjei in func jie de specie. in zonele deficitare in vegeta Tie de
pe raza sectorului 6, intrucat densitatea arborilor de pe spa HuI verde aferent blocului nu
permite dezvoltarea in condi$i optime a materialului dendrologic tanar plantat, respectand
distan ja reglementata fa@ de cladiri §i re}eIc de utilitali, in perioada optima de plantare din
toamna anului 2020 – primavara anului 202 1.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 ann. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, aveji obliga Qa de a anun Ta Direc Ua 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 acelasi act normativ.

In situa jia in care plantarea de arbori tineri se executa Tn pastilele goale af:late in
aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va }ine cont de respectarea
prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor
stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti

DI. are obliga}ia, ca imediat dupa primirea avizului sa Tl afi§eze,
in copie, la avizierul blocului sau Tntr-un loc vizibil, pentru in§tiin}area tuturor locatarilor.

Defri;area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direc}iei de r
Mediu nr. 6081/28.07.2016

Totodati, rugim administratorul legal al terenului si procedeze la evacuarea
ma§inilor de pe spa guI verde al blocului D 49 (fa@ bloc), §i readucerea terenului la
starea inijiali tn cel mai scurt limp posibil. in conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitifilor, ART. A, lit. i '.”spajtile verO aferente locuinjelor de tip condominiu – spa(ii
verd formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuin Ie de tip
condominiu, au un roI estetic §i de protec jie, de ameliorate a climatului §i a calitdjii
aerului” §i fac parte din spajiile verzi publice. Ca urmare a prevederilor O.U.G. nr.
114/2007 deveniti Legea nr. 70/2013, art. 71 “schimbareu destinajtei terenurilor
amenajate ca spa Iii \>etd $/saw prevdzute ca utare ’in documentajiile de urbanism,
reducerea suprafejelor acestora ori strdmutarea lot este interzisa, indiferent de regimul
juridic al acestora.”

La finalizarea lucrarilor de readucere a terenului la starea ini}iala, va rugam sa
anunjaTi in scris Direcjia de Mediu pentru verificarea ii monitorizarea spajiilor verzi. prin r
serviciul de specialitate din cadrul direcjiei .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
De/ri§are – 1 ex.

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

----iia-Emit d2IW
Exp„t @,ri,ti„, ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 14.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
llttlr \\\\\\ 111115 ro lllstlttltll lrrllrrarla Lltrcctll dlrcclla llredlll a\lzc arborl III cjlllsultarc a\ 1/c arllttrt in ctlrlsllltare pllp , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1859248/ 5767; 1861880 /6017

24 IUL 2020 cA TRE
Dl.

B-duI nr. , Bl. , sc. , ap. , Sectorul

Spre §tiin@ :
Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

(

(str. Moise Constantin nr. 9, sector 6)

Referitor la adresa dvs., transmisi prin e-mail, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1859248/06.07.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 5767/07.07.2020 si la adresa

Administra}iei Domeniului Public 9i Dezvoltare Urbana sector 6 nr.
6799/06.07.2020, Tnregistrata Ia P.M.B cu nr. 1861880/14.07.2020 ;i la Direc jia de
Mediu cu nr. 6017/15.07.2020 prin care ne transmite spre solulionare cererea dvs.
privind emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra unui arbore situat Tn
curtea proprietate privata din str. Constantin Moise nr. 9, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 22.06.2020, ca urmare a altei solicitari a dvs.
9i a reverificarii din data de 17.07.2020 s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
;i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile ;i
completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protec ge a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
Curte imobit nr. 9 din str. Moise Constantin, dreapta acces pietonal :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 50cm, h 14m - reducerea cu maximum 1,5m din
lungimea ramurilor pendule spre trotuar, acoperi§ul imobilului nr. 9 §i a celor
pendule spre imobilele invecinate, in vederea eliminarii dscului de frangere §i
prabu§ire a ramurilor la condi Qi meteo nefavorabile §i echilibrare a coronamentelor ;i
eliminarea ramurilor uscate, Hra a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia
(primul etaj de §arpante), cu pistrarea formei coronamentului specifice speciei.

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor

(
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(toamna-primivara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepTia
eliminarii ramurilor uscate, operajiune ce se poate executa in orice perioada a anului)
prin grija proprietarului legal al terenului, cu nrma specializata/calificati in astfel de
lucriri, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
misuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur ;i a rejelelor
aerlene

Precizam ca proprietarul legal al terenului ;i executantul lucrarilor sunt
rispunzitori de siguran}a bunurilor §i a persoanelor Tn zona operaTiunilor,
supravegherea execu}iei lucrarilor, 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 privind aprobarea Normelor de
protec jie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Pentru problemele generate de sistemul radicular al arborelui, soluTia tehnica
apa legislativ este rizuirea radicinilor Tn limitele tehnice aplicate la momentul
refacerii covorului asfaltic al curtii. ,

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NiCOLAE

% (

/ 'tntocmit

Exper@£ristina ENACHE

2ttUL 2020

Red : E.C. / 4 ex. – 20.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

NT:fX6F7TTTT497 05 AUG. 2tIIL

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

sl DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asocia fia de proprietari Bl. F
B-duI Iuliu Maniu nr. 111, Sector 6
- Dl.

Referitor la adresa d-lui , reprezentant al Asociajiei de proprietari Bl. F, Tnregistrata la
P.M.B cu nr. 1866711/30.07.2020 ;i la Direc jia de N4ediu cu nr. 6497/03.08.2020 prin care solicita
emiterea avizului de specialitate pentru defri§area unui arbore situat Tn spa$ul verde aferent blocului 111,
stanga acces scara 4, pentru remedierea avariei la re{eaua de canalizare a blocului, prin decopertarea
terenuiui, in conformitate cu adresa firmei S.C. Bolache Gheorghija Intreprindere Individuala. la
verificarea pe teren Tn data de 31.07.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care
avizim :

Defri9are :
SpajtuI verde spate bloc stdnga acces scara 4 .

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu;) a 15cm, h 5m, situat pe traseul rejelei de scurgere reziduuri a
blocului F, la o distan@ de aproximativ 0,90m faR de gura de canalizare catre bloc.

Lucrarea de defri§are ;i scoatere a radacinilor se va executa Tn regim de urgenTi pentru a permite
remedierea avariei Tn cel mai scurt timp posibil, prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec}ie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza}i
pentru defri?are, ave fi obliga fia plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferin fa
trunchiului de 20-28cm (a trunchiului de minimum 7cm) §i ’inaljimea corespunzatoare diametrului
in func jie de specie, in spa+iul verde aferent blocului Ill. mspectand distan{a reglementari faR de clidiri
Ti rejele de utilita Ti, in perioada optima de plantare din 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, aveTi obliga Tia
de a anun{a Direcjia de Mediu din cadrul P.IVI.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.

Dl. are obliga Tia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI afi§eze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru Tn§tiinjarea tuturor locatarilor.

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

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1860529/ 5885 U7. AUG. 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ;tiinTa :
- Asocia fia de proprietari Bl. E 22
Str. Drumul Taberei nr. 23, Sector 6
- Asocia ga de proprietari Bl. E 23
Str. Sibiu nr. 6, Sector 6
- Dl.
Str. nr. , Bl. , sc. , ap.

(
, sector 6

Referitor la adresa d-lui , transmisa pan e-mail, Tnregistrata la
P.M.B cu nr. 1860529/09.07.2020 §i la Direc}ia de Mediu cu nr. 5885/10.07.2020, prin
care solicita emiterea avizului de specialitate de intewen jie asupra arborilor usca$
situaTi Tn spa}iul verde aferent blocului E 22 din str. Drumul Taberei nr. 23, va facem
cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 22.07.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea 9i administrarea spaTiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificadle §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spa Out verde fala bloc :

- 1 ex. Thuja occidentalis (tuia) a IC)cm, h 10m, 100% uscat, amplasat lateral
stanga acces scara la catre intersec ga aleei de acces bloc cu trotuarul;

- 1 ex. Hibiscus sp. (hibiscus) a 6cm, h 3,5m, 100% uscat, amplasat Tn collul
blocului lateral dreapta acces;

Spa Out verde spate bloc in curba aleei pietonale, limita dinspre gardul de deliwlitare
spa{iu verde .

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 60cm, h 16-18m, prezinta scorbura deschisa pe lungimea
trunchiului prin care se poate observa lipsa cilindrului central;
SpajtuI verde lateral dreapta bloc, la limita cu gar(luI Grddinijei cu program pretungit

cilindru central, uscat 80%

111FIr

- 1 ex. Acer platanoides (arTar) ei 40cm, h 12m

\
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Spate bloc E 23 din str. Sibiu nr. 6 , cdtre curba aleei pietonate .
- 1 ex. trunchi Acer saccharinum (arjar) a 25cm, h 9m, Hra coronament 100%

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 40cm, h 16-18m, prezinta scorbura deschisa pe lungimea

uscat

trunchiului prin care se poate obsewa lipsa cilindrului central;
Lucririle avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asocia+iilor de proprietari Bl. E 23 9i E 22, evacuandu-
se masa lemnoasa rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se vor
lua misuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construe+iilor din jur §i a
rejelelor aeriene, precum §i de creare a condi}iilor necesare plantarii de material
dendrologic tan3r.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza}i pentru defri§are, aveji obligafia plantirii
a 16ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin+a trunchiului de 20-28cm §i
inil+ime corespunzitoare circumferin fei in tunejie de specie, in zone deficitare Tn
vegetajie de pe raza sectorului 6, Tntrucat densitatea materialului dendrologic din
spagul verde aferent blocului E 22 §i E 23 nu permite dezvoltarea in condi Oi optime q
materialului tanar plantat, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 -
primavara anului 202 1.

In situa Tia in care plantarea de arbori tineri se executa Tn pastilele goale afTlate in
aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va jine cont de respectarea

prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ;i TntreTinerea alveolelor
stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Oe a spaliilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, ave}i obligaTia de a anun}a Direcjia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verincarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor
aplica sane$uni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Defri§area arborilor aviza Ti se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei
de IVlediu nr. 608 1/28.07.2016

in ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de TntreTinere care constau Tn lucriri df
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor cu intl Pmi foarte marr
(16-18m) din spa}iile verzi aferente blocului E 22 din str. Drumul Taberei nr. 23, va
comunicam urmatoarele :

1) luand Tn considerare calitatea institujiei dvs. de administrator al spa}iilor
verzi potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure§ti
§i Consiliul Local al Sectorului 1-6 §i obligaTiile ce vi revin privind: protecTia §i
conservarea spa}iilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozijiei ;i a
calitaPi spa}iilor verzi; elaborarea §i aplicarea unui complex de masuri privind
aducerea §i menjinerea spajiilor verzi Tn starea corespunzatoare func}iilor lor, potrivit
prevederilor art. 7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea
spajiilor veui din intravilanul localitililor;
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2) }inand cont de faptul ci in perioada de vegeta ge nu sunt recomandate
aplicarea lucrarilor de Tntre}inere privind echilibrarea coronamentelor (excepjie fac
arborii cu coronamente dezechilibrate prin frangere ca urmare a condi}iilor
meteorologice extreme) la materialul dendrologic pornit Tn vegeta ge, in perioada de
van 2020 (de vegetajie) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al
adresei nr. 3045/15.04.2020 emisi de Primaria Municipiului Bucure§ti (PMB) -
Direc Oa de Mediu, pan care administratorilor legali ai spa}iilor verzi publice situate pe
raza Municipiului Bucure9ti le este acordat dreptul de a efectua lucriri de eliminare a
ramurilor uscate, rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor aHaji pe spa}iile
verzi administrate, Hra a fi necesari solicitarea prealabila de emitere a avizului de
specialitate, adresata Direcjiei de Mediu din cadrul Prim3riei Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spajiilor verzi publice au posibilitatea de a rea liza
intewen}iile asupra vegetaTiei in mod planificat ;i organizat, in func ge de necesitaOle
identificate de ace§tia ;i de ceti}eni, asociajii de proprietari, etc., astfel Tncat sa se
asigure TntreTinerea corespunzatoare a vegetaTiei cu menTinerea stirii de viabilitate a
arborilor §i arbu;tilor prin realizarea unor intewen gi profesionale, cu echipamente ;i
instrumente de lucru adecvate materialului dendrologic ;i tipului de interven ge.

3) Totodata, in situa Qa in care lucrarile sus men donate, nu vor putea fi
aplicate in perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 sau administratorul legal al
terenului are obligada de a jine cont de prevederile aliniatului F – Gestionarea
Soticitdrilor de Toaletare preluand, rejinand, analizand, centralizand §i prioritizand
solicitarile Tnregistrate in cadrul institu}iei.

Menjionam c3 adresa cu nr. 3045/15.04.2020, cu caracter general este valabila
pentru perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020, numai cu respectarea tuturor
conditiilor stabilite in inscrisurile acesteia.

Se reitereaza faptul ca, pe toata perioada valabilita Qi adresei cu caracter general
m. 3045/15.04.2020 aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea
peten}ilor, care au ca obiect solicitarea de interven gi asupra materialului dendrologic
af:lat pe spajiile verzi domeniu public pe care le de Oneji in administrare 9i de a le
solu}iona pan verificarea, evaluarea materialului dendrologic ;i luarea unei decizii
privind aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea lucrarilor de Tntrelinere/formare sau
regenerare Tn funcTie de situage §i de perioadele de vegetaTie specifice acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direc jia de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Bucure§ti nu va mai emite avize de toaletare pe locaTii punctuale pentru
materialul dendrologic din spajiile verzi situate pe domeniut public al Municipiului
Bucure;ti, avand Tn vedere faptul ca adresa cu caracter general nr. 3045/15.04.2020
acopera gestionarea §i organizarea lucrarilor de intrejinere a materialului dendrologic
aflat pe spaTiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure§ti.

In situa Tia in care, pe spajiile verzi aflate Tn administrarea instituTiei dvs.
constata Ti material dendrologic Tn declin biologic avansat, cu scorburi profunde,
cilindru central putred/lipsa, ciuperci saprofite §i/sau usca$ 80-100%, va adresam
rugamintea de a respecta prevederile aliniatului IV din adresa cu caracter de aviz

/
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general (nr. 3045/15.04.2020) pentru lucrdri de Intrejinere a materiatului dendrotogic
pentru perioada de vegetajie, prin marcarea, in func Tie de situa ge, a arborilor
respectivi cu vopsea speciali de culoare ro;ie daca sunt usca Ti in proporjie de 80% -
100%, sau cu vopsea verde daca se afla Tn declin biologic avansat, iar informajiile
privind starea ;i dimensiunile acestora, elementele de identificare a acestora in teren,
etc., se vor centraliza §i transmite catre DirecTia de Mediu insojite de fotografii
relevante - parafate, conform specificajiilor.

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

Conform celor men donate mai sus vi rugam sa dispune$ analizarea, verificarea
§i luarea misurilor ce se impun pentru solulionarea corespunzatoare a situa}iei
semnalate de petent, in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare ;i a celor
cuprinse Tn cadrul adresei nr. 3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie
comunicate atat petentului, cat §i serviciului de specialitate din cadrul Direcjiei de
Mediu (conform asteriscului din aliniatul II).

Administratorul legal al terenului este rispunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind f
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie 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 pdvind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Dl. §i reprezentan Til Asocia}iei de proprietari Bl. E 23 au
ob liga ga, ca imediat dupa primirea avizului sa il afi§eze, in copie, la avizierul blocului
sau intr-un loc vizibil, iar pentru in§tiinjarea tuturor locatarilor.

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

Defri§are – 6 ex. din care 4 ex. uscate 100%

Vi mullumim pentru colaborare,

(
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Red : E.C. / 5 ex. – 27.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

OZ AUG. 2020Nr. 1861869/ 6018

cA TRE
ADMINISTRATTA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

(Parc Drumul Taberei nr. 38, sector 6)

(

Referitor la adresa dvs. nr. 10599/09.07.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1861869/14.07.2020 §i la Direc ga de Mediu cu nr. 6018/15.07.2020, prin care
solicitaji emiterea avizului de specialitate de inten'enge asupra unui arbore Tn dec:lin
biologic situat Tn spa gul verde aferent parcului situat in str. Drumul Taberei nr. 38, va
facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 22.07.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea §i administrarea spaTiilor verzi din intravilanul
localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :

in parcut Druwlul Taberei nr. 38, limita cdtye str. Pra\?aT .
- 1 ex. Acer negundo (arTar) a 40cm, h 12m, Tnclinat 25'’ peste gardul parcului

catre strada, cu scorbura pe trunchi §i la baza acestuia, prin care se observi lipsa
cilindrului central, in pericol de frangere la condi Iii meteorologice extreme.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija dvs. in calitate de administrator
legal al ternului, evacuandu-se masa lemnoasa rezultati in urma defri§arii, pentru a
nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcjiilor din jur §i a rejelelor aeriene, precum ;i de creare a
condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tan3r.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranTa
bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujici lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritodul
Municipiului Bucure§ti.

1
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Nlunicipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza$ pentru defri§are, ave$
obliga ga plantirii a 6ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin@
trunchiului de 20-28cm 91 TrIal$me corespunzitoare circumferinfei in nInejie de
specie, in spa}iul verde aferent parcului, respectand distanTa reglementari faIa de
limitele acestuia (gard) §i reTele de utilitiTi/sistem de irigare, in perioada optimi de
plantare din toamna anului 2020 - primavara anului 202 1.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriu}
Municipiului Bucure9ti, ave Ii obliga jia de a anun}a Direcjia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verificirii Tn teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se
vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din acela;i act normativ.

Defri?area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

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

Defri§are – 1 ex. in declin biologic
(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

qb
/\

\cmit

Exp„tW ’C,i,ti„, ENACHE

04. AUG_ 2020

Red : E.C. / 4 ex. – 03.08.2020 prezentul aviz a fost postal pe site-ul PMB
http :/ /\\ \\ \\ .pmb . ro/inst itutii/prinrarirr/d irccti i/dircctid_mcdiu/a\ i7c_arbori_in_consultarc/a\'i/c_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia de MediuI

la +y& 202UNr. 1861882/ 6019

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiinTa :
- Asocia fia de proprietari Bl. F 2
Str. Drumul Taberei nr. 29, Sector 6
- D-na
Str. nr. , Bl. , sc.( , ap. , sector 6

Referitor la adresa dvs. nr. 7503/06.07.2020, Tnregistrata Ia P.M.B cu nr.
1861882/14.07.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 6019/13.02.2018, prin care ne
transmiteTi spre soluTionare cererea d-nei , transmisa prin e-
mail, privind emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra unui arbore
aparTinand speciei Populus situat in spa gul verde din spatele blocului F 2 din str.
Drumul Taberei nr. 29, va facem cunoscut ci la verificarea efectuata pe teren Tn data
de 22.07.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spaTiilor
verzi din intravilanul localitaTilor, cu modificirile §i completarile ulterioare §i
potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec lie a spajiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i, avizim :
Toaletare :
Spajiul verde fala bloc cdtre artera de circula Tie Drumut Taberei :

- 1 ex. Acer platanoides (paltin) a 70cm, h 18m cu coronamentul format din
2 §arpante principale din care una prezinta pe toata lungimea o fisura provocata cel
mai posibil de un traznet - reducerea cu % din lungimea §arpantei sanatoase
(Tnal}imea coronamentului) §i eliminarea de la punctul de inser ge a §arpantei
fisurata, in vederea eliminarii riscului de frangere Ti prabu§ire a coronamentului la
condi Iii meteorologice extreme §i eliminarea ramurilor uscate, ari a se elimina
ramurile tinere de la baza acestui (primul etaj de 9arpante).
Spatete btocutui capdtut parcdrii din dreptut scdrii C la@dMa aleilor
carosabile.

I
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1 ex. Populus canadensis (plop) el 1,10cm, h 18m - eliminarea ramurilor
uscate §i reducerea cu % din Tnallimea coronamentului (pani la nivelul superior al
etajului 4, Bra a se ajunge la cicatricile provocate de lucriri Ie de intrejinere aplicate
anterior) pentru a evita frangerea acestora la condi gi meteo nefavorabile, avand Tn
vedere varsta Tnaintata ;i esen}a slaba a lemnului speciei.
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
SpaTiul verde fala bloc cdtre artera de circulaTie Drumul Taberei, stdnga acces
scara B :

1 ex. trunchi Acer saccharinum (arTar) ei 80cm, h 9m, lo09“a uscat Hra
coronament, prezinta pe trunchi multiple ciuperci saprofite ;i este inbracat in iedera

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
02 1/410.09.57, cu acordul Asocia+iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, Juan(lu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcTiilor din jur §i a re}elelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, in perioada de repaIrs vegetativ a arborilor (toamna-
primav'ara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excep jia
eliminarii ramurilor uscate, operajiune ce se poate executa Tn orice perioada a
anului).

- defri§area ;i scoaterea radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condi{iilor pentru plantarea
de material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran Ta
bunurilor ;i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucradlor,
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 privind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de I
protec Oe a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, ave$ obligafia
plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de
20-28cm 9i TIIaljime corespunzitoare circumferin fei in func+ie de specie, in
spajiul verde aferent blocului F 2, respectand distanTa reglementara faTa de cladiri §i
re Tele de utilitag, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020
primivara anului 202 1.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, ave Ii obliga Qa de a anun}a DirecTia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se
vor aplica sancTiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

(
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D-na are obligaga, ca imediat dupa primirea
avizului sa il afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru
Tn§tiin}area tuturor locatarilor.

Menlion£m ca la data verificarii pe teren, arborii mamaji cu vopsea ro§ie,
situaTi in aliniamentul str. Drumut Taberei – pe toatd lungimea blocutui F 2, au lost
avizaji prin avizul nr. 5140/10.07.2020 ends de catre DirecTia de Mediu din cadrul
Primiriei Municipiului Bucure§ti.

Defri§area arborelui situat Tn spaTiul verde aferent blocului se va face cu
aplicarea prevederilor adresei DirecTiei de Mediu nr. 608 1/28.07.2016.

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
> ( URd.

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

h

Red : E.C. / 4 ex. – 03.08.2020 pNzentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 0/
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1862084/ 6021/

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asocia fia de proprietari Bl. M 16
Aleea Arutela nr. 4, Sector 6
- D-na

nr. , Bl. , sc.
(

, ap. , sector 6

Referitor la adresa d-nei , transmisi prin e-mail, Tnregistrata la
P.M.B cu nr. 1882084/14.07.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 6021/15.07.2020,
prin care solicita emiterea avizului de specialitate de intervenjie asupra unui arbore
situat in spajiul verde aferent blocului M 16 din Aleea Arutela nr. 4, va facem
cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 22.07.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu
modificirile ;i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :
Toaletare :
Spa{tuI verde fala bloc lateral dreapta acces scard, timita de coIT parcare :

- 1 ex. Acer saccharinum (arjar) O 60cm, h 18m, coronamentul format din 2
§arpante principale din care una rupta la condilii meorologice extreme - reducerea cu
% din lungimea §arpantei, parra la nivelul superior al etajului 4, in vederea forlarii de
cre§tere ;i formare a unui nou coronament §i a eliminarii riscului de frangere §i
prabu§ire a acesteia la condilii meteorologice nefavorabile, firi a se elimina
ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de 9arpante)

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi
pe teritodu! 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, opera$une ce se poate executa in orice perioadi a anului)

I

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9tal 050013, sector 5, Bucure$b, Romania

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



prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asocia{iei de
proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masoN de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur §i a reTelelor
aerlene .

Precizam ci administratorul legal al terenului este rispunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
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 privind aprobarea Normelor de protecjie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i.

D-na are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului sa il
afi;eze, in copie, la avizierul blocului M 16 sau Tntr-un loc vizibil, pentru in§tiinjarea
tuturor locatarilor.

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

(

DIRECTOR EXECUTrv ADJUNCT,
Razvqn AIIHAILESCU

}/; : \ I

}}yErna
C7-q
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g{3u LP:

SEF SERVICIU AVIZE Sl ACORDURI
Alexandru NICOLAE

9kb,

it
ENACHE \

04. AUG. 7020

Red : E.C. / 4 ex. – 03.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://\\ \\'\\’.pmb.ro/institutii/prinraria/dircctii/directia mediu/d\ ize_arbori_in consultarc/a\'ize_arbori in consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc4ia de Mediu

Nr. 186233 1/ 6057

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Referitor la adresa dvs. nr. 10674/10.07.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1862331/15.07.2020 ;i la DirecTia de Me(liu cu nr. 6057/16.07.2020, pan care
solicitaIi, conform cerin}elor ;i specifica}iilor din adresa Direcjiei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru intewen Tia asupra arborilor
usca$ in proporjie de 85-100%, care prezinta pericol de frangere §i prabu9ire,
inventaria$ pe teren de catre inspectorii din cadrul institujiei dvs., arbori menjiona$
in tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitarii, va comunicam :

- urmare a verificarilor efectuate pe teren Tn data de 31.07.2020, in
conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitaTilor, cu modificarile §i
completarile ulterioare §i din Anexa I la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecTie a spajiilor verzi pe teritodul Municipiului Bucure§ti avizim executarea
lucririi de defri§are a celor 29exemplare arbori din totalul de 31ex. arbori ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucririle 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 ana arborii, evacuandu-se
masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcTiilor sau relelelor aeriene din jur .

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, in compensarea arborilor avizaji pentru defri?are, administratorul legal
are obliga Pa plantirii a 29ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinfa
trunchiului de 20-28cm (a trunchiului minimum 7cm) $i ’inilfime
corespunzitoare diametrului in fIInt(ie de specie, in zonele din care s-a executat
defri§area sau in zone deficitare in vegetajie de pe raza sectorului, in perioada optima
de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, ave$ obliga Tia de a anunja DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. in
vederea verifieRii in teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica
sane guni conf. art. 4, lit. e din acela§i act normativ.

(

I
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De asemenea, pentru exemplarele care se defri§eaza din alveolele
aliniamentelor stradale, la plantare, potrivit prevededlor H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea §i intre}inerea alveolelor stradale din cadrul
planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, ave$ obligaTia acoperirii
(amenajarii) suprafe}ei alveolelor cu material dendrologic.

Pentru materialul dendrologic Tnregistrat la poziliile 24 – 1 ex. Prunus
cerasifera (corcodu§) cu O 9cm, h 7m ;i 25 – 1 ex. Robinia sp. (salcam) ei 30cm, h
llm, nu avizim defri9area, Tntrucat acestea au fost inventariate §i avizate spre
defri§are prin avizul cu nr. 4500/29.06.2020, la solicitarea reprezentanjilor Asociajiei
de proprietari a blocului TD 37 din Ash. Drumul Taberei nr. 77B.

Menjionim ci vi revin urmitoarele obliga gi :
- informarea cetajenilor cu privire la arborii aviza$ pentru defri§are, prin

publicarea acestor informa}ii, fTe pe pagina oficiali de internet a administratorului
legal al spajiilor verzi, fie pe pagina oficiali de internet a primariei de sector, in
func jie de posibilita}ile informatice §i de decizia fiecarei institu Iii;

- informarea cetajenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri§are, cu
precizarea datei calendaristice §i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
!inandu-se cont de zona de ac}iune §i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informajii pe pagina oficiala de internet a primiriei de sector, in func jie de
posibilita Ole informatice ;i de decizia fiecarei instituTii.

Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise §i realitatea din teren, va fi considerata
interven Pe 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 protec Qe a spa}iilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, precum §i art. 3. din H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul
planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, acolo unde se imf)une.

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

Defri§are – 29 ex. uscate 85-100%

(

(

§efServiciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE:

5+Ab
q;focmit

Expel?tiM CrNina ENACHE
H–-- O 4. AUG. 2020

Red : E.C. / 4 ex. – 03.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ' - -
http: //\\ \\ \\ .pnlb.ro/illst itutii/prinr aria/direct ii/direct ia_mediu/a\ i/c_arhori_in_ctlnsultarc,'a\ ize_arhori_in_consultarc.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1863261/ 6145 OZ 406 2U2D

c,4TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ;tiinTa :
- Asocia Pa de proprietari Bl. 3 S 14
Str. Brasov nr. 16, Sector 6
- Dl.

(

Referitor la adresa d-lui , transmisi prin e-mail, inregistrata
la P.M.B cu nr. 1863261/17.07.2020 §i la Direc Qa de Mediu cu nr. 6145/20.07.2020,
prin care solicita emiterea avizului de specialitate de interven ge asupra unui arbore
uscat situat in spaTiul verde aferent blocului 3 S 14 din str. Bra§ov nr. 16, va facem
cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 22.07.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pHvind
aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :
Defri§are cu scoaterea ridicinilor :
SpajtuI verde faTa bloc stanga acces scard, in spate locuri de parcare 78-89 .

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) O 30cm, h 14m, 100% uscat
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021 /410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur §i a re}elelor aeriene,
precum §i de creare a condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Precizam ci administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor ;i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spaTiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

{

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

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



Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, ave$ obliga Pa
plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferin(a trunchiului de
20-28cm 9i Tnil gme corespunzitoare circumferin}ei in func ge de specie, in
spajiul verde aferent blocului 3 S 14 respectand distan}a reglementara fa(a de cladiri
§i re Tele de utilitaO, in perioada optima de plantare din 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 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, ave$ obliga ga de a anun Ta Direc jia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verificirii Tn teren a plantirilor in compensare. in caz contrar se
vor aplica sane$uni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Dl. are obliga ya, ca imediat dupa primirea avizului sa Tl
afi§eze, in copie, la avizierul blocului 3 S 14 sau intr-un Ioc vizibil, pentru
in§tiinjarea tuturor locatarilor. r

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

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

De/ri§are – 1 ex. uscat 100%

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandra NICOLAE

Sh

-,„)::=i:„„=~„.„.

(

O & da Mr

Red : E.C. / 4 ex. – 03.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http : //\\ \\ \\ .pnrb.ro/'instituti i/prinlaria/dirccti i/directia_mediu/a\'i7e_arbori_in_consultarc/a\ izc_arbori_in_consultare. php , pe data de. . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

OZ 4116 2020
Nr. 1863289/ 6146

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ;tiin@ :
- Asocia Oa de proprietari Bl. M 5
Str. Prelungirea Ghencea nr. 30, Sector 6
- D-na

( Referitor la adresa d-nei , transmisa prin e-mail,
Tnregistrata la P.M.B cu nr. 1863289/17.07.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr.
6146/20.07.2020, prin care solicita emiterea avizului de specialitate de interven jie
asupra unui arbore uscat situat Tn spagul verde aferent blocului M 5 din str.
Prelungirea Ghencea nr. 30, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren in
data de 22.07.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa}iilor
verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Qe a spa}iilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :

SpaTtut verde faTa bloc dreapta acces scard, in vecindtatea primului Ioc de parcare
numerotat cu nr. 12 :

- 1 ex. Acer negundo (arTar) el 40cm, h 10m, 100(Yo uscat, mri coronament cu
multiple giuri de ciocanitori pe §arpante

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari Bl. M 5, evacuandu-se masa
lemnoasa rezultata in urma defri;arii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se vor lua
masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur §i a rejelelor
aeriene, precum §i de creare a condiliilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzitor de siguran Ta
bunurilor §i a persoanelor in zona operaTiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane duni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

(
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nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spaTiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protec Oe a spa$ilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, ave$ obliga fia
plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferinfa trunchiului de
20-28cm 9i Tnil Ome corespunzitoare circumferin fei in hInejie de specie, in
spa}iul verde aferent blocului M 5 in locul celui defri§at respectand distanTa

reglementara faTa de cladiri ;i rejele de utilita y, in perioada optima de plantare din
toamna anului 2020 – primavara anului 202 1.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriu}
Municipiului Bucure§ti, aveji obliga jia de a anun}a DirecTia de Mediu din cadru]
P.M.B. in vederea verincarii in teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se
vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

D-na are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului
sa il afi§eze, in copie, la avizierul blocului M 5 sau Tntr-un loc vizibil, pentru {
Tnstiintarea tuturor locatarilor.

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 608 1/28.07.2016.

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

§efServiciu Avize §i Acorduri {
Alexandra NICOLAE

lb
ert

O I* w& 202B

Red : E.C. / 4 ex. – 03.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://\\ ww-,pmb,.php ? pe data de
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

18, AUG. 2020 cAT RE
DI.

1

Referitor la adresa dvs., transmisa pe e-mail, inregistrata la P.M.B cu nr.
1860246/08.04.2020 §i la Direc Oa de Mediu cu nr. 5833/09.07.2020, pnn care solicitaji emiterea
avizului de specialitate de intervenTie asupra unui arbore situat in spa}iul verde aferent imobilului
nr. 1 din Aleea Pasarea Maiastra, proprietatea dvs. privata conform C. V.C. m. , va
facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 22.07.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare
§i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizam :
Toaletare :
Curte imobil nr. 1, latura spate lipit de gardul proprietdlii :

- 1 ex. Celtis australis tritulpinal (sambovina/mierea ursului) a 20cm, h 8m - reducerea cu
maximum 1,Sm din lungimea ramurilor pendule spre cur;ile imobilelor, acoperi§ul construe}iilor,
precum §i alicarea lucrarilor de rarire a coronamentului vor fi eliminaTi lujerii lacomi de pe
trunchiurile arborelui (inclusiv cei situa$ 1a baza tnmchiului) §i de pe §arpantele acestora; vor fi
indeparta$ drajonii generaTi de radacinile acestuia; vor fi Indepartate ramurile cu cre§tere cvasi-
verticala, aproximativ paralela cu axul de cre§tere §i care, prin frecare, genereaza raniri ale altor
ramuri viabile pe care le ating; vor fi Tndepartate §arpantele cu diametre mai reduse care dubleaza
(pe aceea;i direc jie) §arpantele ce alcatuiesc structura de baza a coroanei, cu scopul de a rari
coroana §i de a asigura o dezvoltare optima a arborelui .

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primavara) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepTia eliminarii ramurilor uscate, opera}iune ce se
poate executa Tn orice perioada a anului) prin grija proprietarului legal al terenului pe care se ana
arborele, cu personal calificat/specializat pe astfel de lucrari, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor

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 privind aprobarea Normelor de protecTie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

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

din jur
Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a

persoanelor in zona operajiuniior, supravegherea execujiei lucrarilor, privind : respectarea avizului,

(

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1860623/ 5883
7 8 AUG 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ;tiin@ :
Dl.
Str. nr. , sector 6

(Aliniament str. Moine§ti nr. 36-38, sector 6)

Referitor la adresa dvs. 7691/03.07.2020, inregistrata la P.M.B cu nr.
1860623/09.07.2020 §i la Direc Qa de Mediu cu nr. 5883/10.07.2020, pan care ne
direc}ionaji spre solulionare cererea d-lui , transmisa prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra unui arbore situat Tn
aliniamentul strazii Moine§ti Tn dreptul imobilului cu nr. 38, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 07.08.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificirile ;i completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure;ti
§i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure;ti, avizam :
Defrigare cu scoaterea ridicinilor cu pistrarea alveolei stradale :
Aliniament strada Moine§ti in dreptul imobitelor nr. 36-38 .

- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 20-30cm, h 8m,cu scorburi pe lungimea
trunchiului §i la baza coletului, prin care se pot obsewa lipsa cilindrului central sau
cilindrul central putred, in pericol de frangere la condiTii meteorologice extreme.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, evacuandu-se masa lemnoasi rezultata in urma defri;arii, pentru a nu
bloca caile de acces Ti se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construe}iilor din jur §i a rejelelor aeriene, precum §i de creare a condiliilor necesare
plant&ii de material dendrologic tanar.

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 execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

(
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nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in compensarea arborilor aviza Ti pentru defri§are, avefi
obliga ga plantirii a 12ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin}a
trunchiului de 20-28cm 9i Tnilfime corespunzitoare circumferin fei in funcjie de
specie, astfel : 2 ex. In pastilele rimase libere Tn urma defri§arii in vederea
completarii aliniamentului §i 10 ex. in pastilele rimase iibere din aliniamentul strazii
Moine$i sau strazile/bulevardele din jurul locajiei, in perioada optima de plantare din
toamna anului 2020 – primavara anului 2021, cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure$i.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveji obliga Ha de a anun}a Direc}ia de Nlediu 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 acela9i act normativ.

Defri9area arborilor aviza Ti se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 2 ex. In dectin biologic

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

(

§efServiciu Avize §i Acord&tri
Alexandra NICOLAE

W
7

'/ intocmit
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Red : E.C. / 4 ex. – 12.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://\vu \\ .pnr b. ro/inst itutii/prinr aria/direct ii/direct ia_nlcdiu/a\'i7c_arbori_in_ctlnsuItarc/a\'i7c_arbtlri_in_ctlnsultare. php , pe data de.
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

cA TRE
D-na

Str. nr. , sector 6

Referitor la adresa dvs., transmisa prin e-mail, inregistrata la P.M.B cu nr.
1860524/09.07.2020 ;i la DirecTia de Mediu cu nr. 5884/10.07.2020, prin care
solicita}i emiterea avizului de specialitate privind defri§area a 4 exemplare arbori
situaTi in curtea proprieta gi private din str. Maior Eugen Popescu nr. 27, proprietatea
dvs. conform Certificatului de Mo9tenitor Testamentar nr. din data de ,
va facem cunoscut ci la verificarea efectuata pe teren Tn data de 07.08.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitalilor, cu modificirile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa{iilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
Carte imobil nr. 27 din str. Maior Eugen Popescu , limita dreapta a proprietdlii :

- 4 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) O 10-15cm, h 6-7m - reducerea cu
maximum 0,5-Im din lungimea ramurilor pendule spre curtea imobilului nr. 27 ;i
curtea imobilului Tnvecinat, in vederea eliminirii riscului de frangere §i prabu§ire a
ramurilor la condi}ii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor de formare §i
echilibrare a coronamentelor 91 eliminarea ramurilor uscate, firi a se elimina
ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de 9arpante)

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi
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 da
eliminarii ramurilor uscate, opera}iune ce se poate executa in orice perioada a anului)
prin grija proprietarului legal al terenului pe care se afla arborii, cu personal calificat
/specializat Tn astfel de lucrari, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile
de acces, luandu-se misuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construejiilor
din jur §i a rejelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul legal al terenului !i executantul lucrarilor sunt
raspunzatori de siguran}a bunurilor §i a persoanelor in zona opera}iunilor,

(

(
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supravegherea execu}iei lucrarilor, privind : respectarea avizului, respectarea
tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art.
6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Intrucat arborii sunt arbori de talia a-III-a (maxim 8m TrIal Time la maturitate)
care nu prezinti sisteme radiculare puternice capabile sa distruga structura subterana
de rezisten}a a gardului de beton ce desparte cele doua proprieta Ii, pentru reanalizarea
§i solu}ionarea cererii dvs. pdvind emiterea avizului de specialitate pentru defri;area
arborilor este necesara prezentarea unei expertize tehnice intocmiti de citre un
expert tehnic atestat de citre Ministerul Dezvoltirii Regionale §i Administrajiei
Publice WDR4P). Prin urmare, va recomandam si contactaTi un expert tehnic
atestat de catre MDRAP. Lista exper}ilor tehnici §i datele de contact ale acestora sunt
disponibile pe site-ul ministerului www.mdrap.ro, sec}iunea Construcjii.
subsecjiunea Atestdri te+mico-pro/esionale/ExperTi tehnici – Lista experjilor te+mici
atestati sau accesdrld direct link-ul :

www .mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici.
Documenta jia sus men}ionata se vor depune la Registratura Primariei

Municipiului Bucure§ti din B-duI regina Elisabeta nr. 42, sector 3, in zilele de
program cu publicul : luni, marTi, joi §i vineri : 830-1630, miercuri 830-1830, zilnic –
13oo – 14oo pauzi, tel. 021/302.15.15.

in urma analizarii documenta}iei DirecTia de Mediu poate solicita §i
prezentarea altor documente.Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data
emiterii.

Toatetare – 4 ex.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
r

§ef Serviciu dyke Ii Acorduri
Alexandra NICOLAE
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1860929/ 5921
1 8. AUG. 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asocia ga de proprietari Bl. 109, scara I
Str. George valsan nr. 12, Sector 6
- Asocia ga de proprietari Bl. 109, scara 3
Str. George valsan nr. 12, Sector 6
- Dl.
Str. nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 6

(

(Aliniament str. George valsan nr. 61 §i 87 §i
Str. George valsan nr. 12, Bl. 109, sector 6)

Referitor la adresa dvs. nr. 6859/03.07.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1860929/10.07.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 5921/13.07.2020, prin care ne
direcjiona$ spre solulionare cererea d-lui , transmisa prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra unui arbore situat Tn
spaTiul verde aferent blocului 109 scara 2 din str. George valsan nr. 12, va facem
cunoscut ci la verificarea efectuata pe teren in data de 07.08.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea §i administrarea spaTiilor verzi din intravilanul localitaTilor, cu
modifieRile ;i completarile ulterioare, potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti
;i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntre}inerea alveolelor stradale din
cadrul plantaTiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, avizam
Toaletare :

Spafiul verde spate bloc stanga acces scara 2 :
- 1 ex. Populus canadensis (plop) el 70cm, h 18m - eliminarea ramurilor

uscate §i reducerea cu maximum 4m din lungimea ramurilor tinere, Hra a se ajunge
la cicatricile lucrarilor de Tntrelinere vechi, pentru a evita frangerea acestora la
condi{ii meteo nefavorabile, avand in vedere varsta Tnaintati §i esen}a slaba a
lemnului speciei.

(
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Defri9are cu scoaterea ridicinilor cu pistrarea alveolelor stradale :
Spa}ial verde spate bloc stanga acces scara I .

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) a 20cm, h 6m, 100% uscat
Aliniament str. George vatsan partea cu case (proprietdli individuale) .

- 1 ex. Tilia sp. (tei) el 45cm, h 10m, inclinat 10(’ spre carosabil, cu scorbura
deschisi pe trunchi ;i la baza coletului prin care se poate observa cilindrul central
devorat de acariei §i rumegu§ul produs de ace§tia; arborele este situat Tn dreapta acces
imobil nr. 61

- 1 ex. Gleditsia triacanthos (glidi}a) el 1,10cm, h 6m, 100% uscat Hra
coronament, amplasat Tn stanga acces imobil nr. 87

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari a fiecirei sciri (1 9i 3),
evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur §i a re}elelor aeriene,
astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi 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 pedoada a anului).

- defri§area §i scoaterea radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor pentru plantarea de
material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja
bunurilor §i a persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

(

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. f
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i, in compensarea arborilor aviza}i pentru defri§are, aveji
obliga fia plantirii a 8ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa
trunchiului de 20-28cm 9i Tnil Ome corespunzitoare circumferin fei in func ge de
specie, astfel: 1 ex. in spagul verde aferent blocului 109 scara 1, doua exemplare
arbori Tn pastilele ramase libere Tn urma defri§arii, din dreptul imobilelor 61 §i 87
pentru completarea aliniamentului strazii ;i restul arborilor de 5ex. se vor planta Tn
zonele deficitare Tn vegetajie de pe raza sectorului 6, respectand distanja
reglementara fala de cladiri §i reTele de utilita g, in perioada optima de plantare din
toamna anului 2020 – primivara anului 202 1.
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La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, 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.

In situa Tia in care plantarea de arbori tineri se executa in pastilele goale aflate
in aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va !ine cont de
respectarea prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i
intrejinerea alveolelor stradale din cadrul planta}iilor de aliniament din Municipiul
Bucuresti.

DI. are obliga}ia, ca imediat dupa primirea avizului sa il
afi9eze, in copie, la avizierul blocului scarile I §i 3 sau Tntr-un loc vizibil, pentru
Tnstiintarea tuturor locatarilor.

Defri§area arborilor aviza Q se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii
Toatetare – 1 ex
Defri§are – 3 ex. din care 2 ex. uscate 100%

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de IMediu

O

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin@ :
- Asocia fia de proprietari Bl. 57
Str. Cerni§oara nr. 5-13, Sector 6
- D-na
Str. nr. , Bl. , sc.

(
, ap. , sector 6

Referitor la adresele d-nei , transmise prin e-mail,
inregistrate la P.M.B cu nr. 1861746/13.07.2020, mspectiv 1861795/13.07.2020 §i la
DirecTia de Mediu cu nr. 5979/14.07.2020, mspectiv 5980/13.07.2020 prin care
solicita emiterea avizului de specialitate de intervenTie asupra arborilor situa Ii in
spa}iul verde aferent blocului 57 din str. Cerni§oara nr. 5-13, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren in data de 07.08.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :
Toaletare :
Spajiut verde faTd bloc :

Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor care afecteaza faTada

blocului §i a celor pendule spre trotuar, parcare ?i carosabil, Hra a se ajunge la
cicatricile lucrarilor de Tntrejinere aplicate Tn anii anteriori, in vederea eliminarii
riscului de frangere ;i prabu;ire a ramurilor la condi gi meteo nefavorabile, cu
aplicarea lucrarilor de echilibrare a coronamentelor §i fructificare pentru speciile
fructifere, cu eliminarea ramurilor uscate, firi a se elimina ramuribJjA€re de la
baza acestora (primul etaj de 9arpante) :

- 3 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) O 10cm, h 5-6m
s (vi§in) a 10cm, h 5m1 ex PIunus cerasu

- 1 ex. Pyrus communis (pir) O 10cm, h 7m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) a 40-50cm, h 14m
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) Ci 70cm, h 18m - eliminarea ramurilor

uscate ;i reducerea cu maximum 4m din lungimea ramurilor tinere pentru a evita

(
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frangerea acestuia la condi Iii meteo nefavorabile, avand Tn vedere varsta Tnaintata ;i
esenja slaba a lemnului speciei.
SpaTial verde spate bloc .

Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor care afecteaza faTada

blocului §i a celor pendule spre parcare ;i carosabil, Hra a se ajunge la cicatricile
lucrarilor de Tntrejinere aplicate Tn anii anteriori, in vederea eliminirii riscului de
frangere ;i prabu9ire a ramurilor la condi gi meteo nefavorabile, cu aplicarea
lucrarilor de echilibrare a coronarnentelor si eliminarea ramurilor uscate. firi a se
elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de 9arpante) :

- 5 ex. Fagus silvatica (fag) a 30cm, h 10-12m
1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) a 35cm, h 14m
1 ex. Carpinus sp. (carpen) a 30cm, h 12m
1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 70cm, h 16m
1 ex. Robinia sp. (salcam) a 50cm, h 14-16m

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 20cm, h 10-12m
Lateral bloc scara 2 timita parcdrii .

Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre parcare,
trotuar §i carosabil, Hra a se ajunge la cicatricile lucrarilor de Tntrejinere aplicate Tn
anii anteriori, in vederea eliminarii riscului de frangere §i prabu§ire a ramurilor la
condi gi meteorologice nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare a
coronamentelor §i eliminarea ramurilor uscate, ari a se elimina ramurile tinere de
la baza acestora (primul etaj de 9arpante) :

1 ex. Tilia sp. (tei) a 45cm, h 12m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20-25cm, h 10m
- 1 ex. Morus sp. (dud) a 40cm, h 12m
- 2 ex. Acer negundo (arjar) O 15cm, h 10m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h 10m
2 ex. Robinia sp. (salcam) a 20cm, h 10m

- 1 ex. Fagus silvatica (fag) a 20m, h 10-12m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) a 10cm, h 6m

Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spajial verde lateral bloc la parcare. Latura dinspre spate :

- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 20cm, h 10m, 100% uscat
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/4 10.09.57, cu acordul Asocia}iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construc}iilor din jur §i a re}elelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Qe a spa}iilor v8rzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-
prima\'ara) pentru a nu fi afectat echilibru! biologic al acestora (cu excepTia eliminarii
ramurilor uscate, opera$une ce se poate executa Tn orice perioada a anului).
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- defri§area §i scoaterea radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite ;i crearea condiliilor pentru plantarea de
material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzitor de siguranja
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operaTiunilor, supravegherea execujiei lucririlor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a tiierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancTiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defri;are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji obliga fia
plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferinfa trunchiului de
20-28cm §i TIIal(ime corespunzitoare circumferin+ei in nInejie de specie, in
spajiul verde aferent blocului respectand distan}a reglementara faTa de clidiri ;i re}ele
de utilitag, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 – primivaraanului
202 1

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, ave$ obliga}ia de a anun}a Direcjia 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 normativ.

D-na are obligajia, ca imediat dupa primirea avizului sa il
afi§eze, in copie, la avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru Tn;tiinTarea
tuturor locatarilor

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru rela bi suplimentare va rugam sa vi adresaTi la nr. de telefon
021.305.55.00/4155, DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul in B-duI Regina
Elisabeta nr. 47, mansarda, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai in ziua de lucru
cu publicul, marTi intre orele 9- 13 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare – 30 ex
Defri§are – 1 ex. uscat 100%

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

cA TRE
ADMINISTRATIA CIMITIRELOR §I CREMATORIILOR UMANE

(A.C.C. U.)
Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4

Spre §tiin}a :
- D-na
Str. nr. , sector
- Administratia Cimitirului Ghencea
B-duI Ghencea nr. 18-20, Sectorul 6

(

Referitor la adresa d-na , Tnregistrata Ia P.M.B cu nr.
1869636/06.08.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 6747/07.08.2020, prin care
solicita emiterea avizului de specialitate privind intervenjia asupra unui arbore situat
in Cimitirul Ghencea, in vecinatatea locului de veci nr. 24, figura F, conform Actului
de Concesiune nr. 19943 din 29.04.2015, la verificarea pe teren Tn data de
12.08.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spa{iilor
verzi din intravilanul localitalilor §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protec jie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
in vecindtatea locului de veci 24 fgura F, Intre tocurite de veci pozijionate la
picioare, at doilea qi at treilea Ioc lateral stdnga .

- 1 ex. Celtis occidentalis (sambovina) el 70cm, h 12m, crescut spontan intre
locurile de veci, lipit de cruce - reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor
pendule spre monumentele funerare din jur, randurile 1-2 stanga/dreapta/fa}a/spate,
precum §i reducerea inallimii coronamentului pana la nivelul de eliminare a
pericolului de frangere §i prabu§ire a ramurilor peste monumentele funerare, la
condilii meteorologice extreme, cu aplicarea lucrarilor de formare §i echilibrare a
coronamentului, firi a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj
de §arpante)

Lucrarea de toaletare avizata se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor

(
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(toamna-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excep}ia
eliminarii ramurilor uscate, opera dune ce se poate executa in orice perioada a anului)
prin grija administraTiei Cimitirului Ghencea, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a
nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcTiilor funerare din jur .

in situaTia in care la data aplicarii lucrarilor de intrejinere, se observa scorburi
pe §arpantele superioare ale coronamentuiui, scorburi care pot genera pe viitor
pericole de prin desprinderea unor porjiuni ale §arpantelor, desprinderi provocate de
putrezirea masei lemnoase datorata de depozitarea involuntara a apelor meteorice Tn
caverna scorburei, administratorului legal al terenului are posibilitatea de a acjiona in
regim de urgen@ prin eliminarea pericolului. Ulterior, reprezentanjii unita}ii
teritoriale vor anun Ia in scris Direc jia de Mediu asupra situa}iei din teren §i vor avea
obliga jia de a respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in ceea ce /
prive§te raportul de plantare in compensare (6/1) ;i toate obligajiile ce decurg din ‘
aplicarea lucrarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razv+ 'n MIH,ziILESCU
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Red : E.C. / 4 ex. – 12.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc{ia de Mediu

r

cA TRE
S.C. I.C.E.C.H.I.M. S.A.

Splaiul Independenjei nr. 202, sector 6

Referitor la adresa dvs., inregistrata la P.M.B - Direcjia de Mediu cu nr.
6027/15.07.2020, prin care solicitaTi emiterea avizului de specialitate de intervenTie
asupra arborilor situa$ in spa duI verde aferent curjii Institutului I.C.E.C.H.I.M. din
Splaiul IndependenTei nr. 202, proprietate privata a societalii, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 05.08.20209, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea ;i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile 9i completarile ulterioare 9i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim
Toaletare :
Spa}tile verzi curte institut :

Lucrarile de intrejinere se vor aplica arborilor situaji in spajiile verzi din jurul
cladirilor, pe limitele de proprietate aparjinand speciilor : Abies alba (brad); Acer
negundo §i platanoides (arjar); Ailanthus altissima (fals o}etar); Aesculus
hippocastanum (castan); Carpinus sp. (carpen); Celtis australis (mierea-ursului);
Fagus sylvatica (fag); Fraxinus sp. (frasin); Tilia sp. (tei); Picea abies (molid); Pinus
nigra (pin); Prunus sp. (pomi fructiferi); Populus canadensis (plop); Quercus rubra
(stejar);

a) Arbori foio§i 9i pomi fructiferi apar{inand tuturor speciilor :
- vor fi eliminate ;arpantele §i ramurile uscate, frante sau fisurate din

coronamente;
- vor fi eliminate cioturile de ;arpante sau ramuri rezultate in urma rupedi

acestora sau a aplicarii unor taieri inadecvate realizate anterior;
- vor fi eliminaji lujerii lacomi de pe trunchiul arborilor (inclusiv cei situa g la

baza trunchiului) ;i de pe ;arpantele acestora;
- vor fi indepartaji drajonii generaji de radicinile arborilor;
- vor fi Tndepartate ramurile cu cre§tere cvasi-verticala, aproximativ paralela cu

axul de cre§tere ;i care, prin frecare, genereaza riniri ale altor ramuri viabile pe care
le ating (fac excep ge exemplarele cu cre§tere fastigiata specifica precum Populus
nigra 'Italica’, Quercus robur 'Fastigiata’, etc.);

- vor fi indepartate §arpantele cu diametre mai reduse care dubleaza (pe aceea§i
direc jie) §arpantele ce alcatuiesc structura de baza a coroanei, cu scopul de a rari
coroana §i de a asigura o dezvoltare optima a arborelui;

(

(
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- vor fi reduse ramurile §i crengile arborilor care ating faTadele clidirilor pe o
distan@ de maxim 1,50 meta de la acestea, in acest caz taierile nu vor viza 9arpantele
arborilor;

b) Arbori ri§ino9i:
- vor fi eliminate ramurile uscate, frante sau $surate;
- vor fi eliminate cioturile de ramuri rezultate Tn urma ruperii acestora sau a

aplicarii unor taieri inadecvate realizate anterior;
- vor fi reduse ramurile care ating fa}adele cladirilor pe o distanji de maxim

1,50 metri de la acestea;

- in cazul arborilor care intra in contact cu fluxurile de circulage pietonala, se
vor aplica taieri ale ramurilor de la baza coroanei care au ca scop ridicarea
coronamentului la 2,50 metri Tniltime;

- in cazul arborilor care intra in contact cu fluxurile de circulatie auto de
urgenTa (ambulan}e) ridicarea coronamentului se va face parra la nivelul de 3,50 metri
TIIal jime;

- lucrarea de taiere se executa in perioada de repaus vegetativ, dupa trecerea
gerurilor mari - sfar§itul iernii, Tnainte de pornirea Tn vegeta}ie, numai pe lemn tanar.

Lucrarile de Tntre}inere avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa
1 la H.C.G.M.B. m. 304/2009 privind Normele de protecTie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamni-
primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora prin grija
proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, cu personal
specializat/calificat in astfe! de lucrari care va raspunde pentru intrarea arborilor Tn
declin biologic, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca ciile de acces,

luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construejiilor din jur.
Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de siguran}a

bunurilor §i a persoanelor in zona operaTiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizqlui, respectarea tehnologiei de execu Tie a taierilor, in caz

(

contrar aplicandu-se sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. [
nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. §i emiterea avizului de specialitate privind
defri§area celor 6 exemplare uscate situate in curtea institutului, va facem cunoscut
urmatoarele

- avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitaTilor, respectiv art. 12

" Intrejinerea spajiilor verzi se asigura de cdtre proprietarii §i administratorii
tereyruritor ” .

in conformitate cu prevederile din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,
in compensarea celor 6 arbori 100% usca g, ce urmeaza a se defri;a, inventaria$ 1a
data vizitei in teren, se va semna un Angajament de plantare a 6ex. arbori arbori
tineri cu balot de pimant, circumferin fa trunchiului de 20-28cm, misurati la
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Tniljimea de Im faR de sol ;i inilfime corespunzitoare circumferin jei in funcfie
de specie, in curtea institu}iei din Splaiul Independen jei nr. 202;

- in situajia in care, pe terenul sus menjionat, din diverse motive (dispunerea
re}elelor subterane) nu exista loc pentru plantarea celor 6 de exemplare se va incheia
un Protocol de plantare a 6ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinja
trunchiului de 20-28cm, misurati la Tnil{imea de Im fa fi de sol $i iniltime
corespunzitoare circumferin fei in funcfie de specie.

Protocolul se va incheia cu Administratia Domeniului Public si Dezvoltare
Urbana Sector 6, prin sewiciul/direc ga de specialitate, iar Tn acesta se vor stipula
urmitoarele :

- speciile propuse ce urmeaza a se planta;
- circumferin}ele trunchiurilor exemplarelor tinere, inallimile (conform

prezentei adrese) $i locajiile unde acestea se vor planta;
- amplasamentul unde se planteaza specificand clar strada, numarul, faTa/spate

bloc. aliniament stradal, etc
- cine are obliga jia Tntrejinerii materialului dendrologic plantat parra la

prindere, iar Tn situa}ia neprinderii cine executa Tnlocuirea materialuluir dendrologic.
- in situa Tia in care se va proceda la semnarea Angajamentului de plantare, va fi

necesara Tmputernicirea unei persoane din partea institujiei dvs., Imputernicire la care
se va ata;a copie a carjii de identitate a persoanei delegata.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 200ex.

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Raz\wn MIHXILESCU

'\..''
§ef Serviciu Avize li Acorduri

Alexandra NICOLAE

m
i+d6cmit

Expert,IAg. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 13.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-III PMB
llttp ux\\\ tlnlll rtl lnstltutll lrrl111arlil dlrcctll dlrcctlil Incdltl a\ I/c ltrbtlrt III ctljlsttltittc a\ 1/c iubllrl in ctlnsttltarc 1lll1) , pe data de

1 B. Atii. 23:3
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin@ :
- Asocia Ha de proprietari Bl. 102 A
Aleea Agigea nr. 4, Sector 6
- Dl.

(

(Aleea Agigea nr. 4, Bl. 102A, sector 6)

Referitor la adresa dvs. nr. 8949/10.07.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1862338/15.07.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 6061/16.07.2020, prin care ne
direcTiona$ spre solu}ionare cererea d-lui , transmisa prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de interven Qe asupra unui arbore situat pe
spaTiul verde aferent blocului 102 A din Aleea Agigea nr. 4, in vecinatatea parcarii
amplasati Tn careul din spatele blocului, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata
pe teren Tn data de 07.08.2020, s-a inventariat urmitorul material dendrologic pentru
care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea
spa}iilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare
;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
SpaTitIl verde spate bloc 102 A, coITut dreapta careu parcare :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20cm, h 12m, imbracat cu Hedera helix,
coronamentul pendul peste spajiul verde §i parcare - reducerea Tnallimii
coronamentului pana la §arpanta principala cu cre§tere verticala, in vederea
readucerii cre§terii la verticala §i a eliminarii riscului de frangere §i prabu§ire a
ramurilor la conditii meteo nefavorabile, mri a se elimina ramurile tinere de la
baza acestuia (primul etaj de 9arpante)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e> 15cm, h IOm – eliminarea ramurei rupte §i
ramasa atarnata Tn coronamentul exemplarului (situat in spatele exemplarului sus
avizat, u§or stanga)

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor

(
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(toamna-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepTia
eliminarii ramurilor uscate, operajiune ce se poate executa Tn orice perioada a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de
proprietari a blocului 102 A, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile
de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor
din jur §i a rejelelor aeriene.

Precizam ci administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu ge a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane guni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

DI. are obliga}ia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI
afi§eze, in copie, la avizierul blocului 102 A sau intr-un loc vizibil, pentru Tn§tiinjarea
tuturor locatarilor.

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

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rdzvl 'LESCU
\)\

•qi

S

I U
\

§ef Serviciu Avize li Acorduri
Alexandru NICOLAE

IA+ (

fntocmit

E,p,rg#: Cri,ti„, ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 13.08.2020 prezennl aviz a fast postM pe site-ul PMB I a' AU6' 23:3
http: ' \\ \\ \\ .pnrb. ro/inst itutii/’prinlaria/direct ii dircctia_mcdiu a\ i/c_arbtlri_in_ctlnsultarc ' a\ i/c_arbori_in_consultare.php , pe data de. .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr' 1864478/6266 pDB 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe m. 9, Sectorul 6

Referitor la adresa dvs. nr. 11085/17.07.2020, Inregistrati la P.M.B cu nr.
1864478/2 1.07.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 6266/22.07.2020, pan care
solicita$, conform cerinjelor ;i specificaliilor din adresa Direcjiei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru intewen ga asupra
arborilor uscad in proporge de 95-100% §i a celor in declin biologic, care prezinta
pericol de frangere §i prabu§ire, inventariaji pe teren de catre inspectorii din cadrul
institujiei dvs., arbori menTiona P Tn tabelul cu fotografiile aferente anexate
solicitarii, precum ;i a verificarilor efectuate pe teren in data de 14.08.2020, va
comunlcam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
§i administrarea spaTiilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile ;i
completarile ulterioare §i din Anexa I la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti avizim
executarea lucririi de defri;are a celor 50exemplare arbori din totalul de 55ex.
arbori ce fac obiectul prezentei cereri.

Lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmari nedorite §i crearea condi}iilor pentru plantarea de material dendrologic tanar
prin grija administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se
masa lemnoasi pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcjiilor sau reTelelor aeriene din jur .

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure;ti, in compensarea arborilor aviza$ pentru defri§are, administratorul legal
are obliga Tia plantirii a 50ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin{a
trunchiului de 20-28cm (a trunchiului minimum 7cm) ;i TrIal+ime
corespunzitoare diametrului Tn funcfie de specie, in zonele din care s-a executat
defri§area sau Tn zone deficitare in vegeta jie de pe raza sectorului, in perioada
optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021.

La finalizarea lucradlor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa I la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, ave}i obliga Tia de a anun Ta DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. in

(

(
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vederea verificarii in teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica
sancjiuni conf. art. 4, lit. e din acela§i act normativ.

De asemenea, pentru exemplarele care se defri§eaza din alveolele
aliniamentelor stradale, la plantare, potrivit prevederilor H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea §i Tntre}inerea alveolelor stradale din cadrul
planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, ave$ obliga Oa acoperirii
(amenajarii) suprafeTei alveolelor cu material dendrologic.

Pentru materialul dendrologic Tnregistrat la poziliile 36, 37, 38 – 3ex. Prunus
cerasifera (corcodu§) cu a 6-20cm, h 7-9m 9i 39 §i 40 – 2ex. Ailanthus altissima
(fals ojetar) cu ei 5-6cm, h 6-12m, nu avizim defri§area, intrucat acestea au fost
inventariate §i avizate spre defri;are prin avizul cu nr. 3738/27.05.2020, la
solicitarea adresei dvs. cu nr. 5251/04.05.2020 .

Men+ionim ci vi revin urmitoarele obliga Pi :
- informarea ceta}enilor cu privire la arborii avizaTi pentru defri§are, prin

publicarea acestor informa}ii, He pe pagina oficiala de internet a administratorului
legal al spajiilor verzi, He pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in
func Tie de posibiliti dIe informatice §i de decizia fiecirei instituTii;

- informarea cetajenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri§are,
cu precizarea datei calendaristice §i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
}inandu-se cont de zona de acjiune §i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informa gi pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in func jie de
posibilitaTile informatice §i de decizia fiecarei institu Iii.

Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata
interven Oe asupra arborilor firi aviz de specialitate, iar administratoruT legal al
terenului, prin grija caruia se executa lucrarile, va a 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 Bucure§ti, precum §i art. 3. din H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea ;i intrejinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaTiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, acolo unde se impune.

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

Defri§are – 50 ex. uscate 95-100%

(

r

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize ei Acorduri
Alexandra NICOLAE

--- i„t,„hit @
Expert'§};t{VR:#RACHE

Red - E.C / 4 ex. – 20.08 2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http '\\\\\\ pnlh ro lnstltutll prlmarladlrectll dlrcctla mcdlu avlze_artlorl in cl LIFt,llc ,I\ 1/c rrht)II in cIIn\tIlt.ttc php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1869184/6699--1/

cA TRE
A.C.S. ,4re/za Academy – prin – I

Str. Fabricii nr. 30, sector 6

Referitor la adresa dvs., inregistrata Ia P.M.B cu nr. 1869144/05.08.2020 §i la
DirecTia de Mediu cu nr. 6699/06.08.2020, prin care solicita}i emiterea avizului de
specialitate de interven de asupra arborilor situa$ in spagul verde adiacent terenurilor
de fotbal din incinta bazei sportive Depoului Ciurel – SCTMB METROREX din str.
Fabricii nr. 30, baza sportiva aflata Tn administrarea d-lui , conform
Contractului de parteneriat nr. , va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren Tn data de 11.08.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
§i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitaTilor, cu modificarile 9i
completirile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protec ge
a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim
Toaletare :
SpaTiile verzi curte baza sportivd :

Lucrarile de intrejinere se vor aplica arborilor situaji in spajiile verzi din jurul
cladirilor (vestiare, cabina pazi depou Metrorex, etc.), pe limitele de proprietate, in
jurul terenurilor de fotbal apaqinand speciilor: Acer negundo §i platanoides (ar}ar);
Ailanthus altissima (fals o}etar); Carpinus sp. (carpen); Fagus sylvatica (fag);
Fraxinus sp. (frasin); Morus sp. (dud); Prunus sp. (pomi fructiferi); Populus
canadensis, pyramidalis, simonii (plop); Salix sp. (salcie);

Arbori foio9i §i pomi fructiferi aparjinand tuturor speciilor :
- vor fi eliminate §arpantele ;i ramurile uscate, frante sau fisurate din

coronarnente;
- vor fi eliminate cioturile de ;arpante sau ramuri rezultate Tn urma ruperii

acestora sau a aplicarii unor taieri inadecvate realizate anterior;
- vor fi eliminaji lujerii lacomi de pe trunchiul arborilor (inclusiv cci situaTi la

baza trunchiului) §i de pe §arpantele acestora;
- vor fi indeparta}i drajonii genera$ de radacinile arborilor;
- vor fi indepartate ramurile cu cre§tere cvasi-verticali, aproximativ paralela cu

axul de cre;tere §i care, prin frecare, genereaza raniri ale altor ramuri viabile pe care
le ating (fac excep ge exemplarele cu cre;tere fastigiata specifica, precum Populus
nigra 'Italica’, Quercus robur 'Fastigiata’, etc.);

(

(
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- vor fi indepartate 9arpantele cu diametre mai reduse care dubleaza (pe aceea§i
direcTie) ;arpantele ce alcatuiesc structura de bazi a coroanei, cu scopul de a riri
coroana ;i de a asigura o dezvoltare optima a arborelui;

- vor fi reduse ramurile ;i crengile arborilor care ating faIadele cladirilor pe o
distanTa de maxim 1,50 metri de la acestea, in acest caz taierile nu vor viza §arpantele
arborilor;

Pentru eliminarea vegetajiei spontane cu diametre mai mici de 7cm
(circumferin}a trunchiului mai mica de 20cm), a tuturor materialelor de alta natura
(sticle/de§euri construcjii/resturi menajere, etc) situate pe partea din spate a locajiei,
administratorul legal al terenului va aplica Tn regim de urgen@ prevederile din
Hotararea nr. 121/2010 privind unele masuri de asigurare a Tngradirii, salubrizarii $i
igienizarii terenurilor virane in Municipiul Bucure9ti (doar pentru situajii cu
igienizare) Hra a fi necesar emiterea avizului de specialitate.

Lucrarile de intrejinere asupra coronamentelor arborilor avizate se vor executa /
conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucum$i, in perioada de repaus
vegetativ a arborilor (toamna-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se afla
arborii, cu personal specializat/calificat in astfel de lucrari care va raspunde pentru
intrarea arborilor in declin biologic, evacuandu-se masa lemnoasi pentru a nu bloca
caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcTiilor din jur.

Precizim ca proprietarul/administratorul legal al terenului este raspunzator de
siguran}a bunurilor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei
lucrarilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Qe 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.

Pentru reanalizarea cererii dvs. §i emiterea avizului de specialitate privind r
defri§area celor 9 exemplare uscate situate in curtea bazei sportive, va facem
cunoscut urmatoarele :

- avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spaTiilor verzi din intravilanul localita}i'lor, respectiv art. 12
" Intrejinerea spajiitor verzi se asigurd de cdtre proprietarii Bi administratorii
terenuritor ” .

in conformitate cu prevederile din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spa$ilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
in compensarea celor 9 arbori 100% uscaji, ce urmeaza a se defri;a, inventaria$ 1a
data vizitei in teren, se va semna un Angajament de plantare a 9ex. arbori arbori
tineri cu balot de pimant, circumferin{a trunchiului de 20-28cm, misurati la
Tniljimea de Im fa$ de sol 9i Tnil Ome corespunzitoare circumferinfei in funcfie
de specie, in curtea bazei sportive din Str. Fabricii nr. 30;
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- in situa jia in care, pe terenul sus menjionat, din diverse motive (dispunerea
re}elelor subterane) nu exista loc pentru plantarea celor 9 exemplare se va Tncheia un
Protocol de plantare a 9ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin{a
trunchiului de 20-28cm, misurati la inil+imea de Im faIa de sol ;i Tnilfime
corespunzitoare circumferin fei in funcfie de specie.

Protocolul se va ’incheia cu Administratia Domeniului Public si Dezvoltare
Urbana Sector 6, prin serviciul/direc da de specialitate, iar Tn acesta se vor stipula
urmatoarele :

- speciile propuse ce urmeaza a se planta;
- circumferin Tele trunchiurilor exemplarelor tinere, Tnal+imile (conform

prezentei adrese) ;i locajiile unde acestea se vor planta;
- amplasamentul unde se planteaza specificand clar strada, numarul, faTa/spate

bloc, aliniament stradal, etc.
- cine are obliga jia Tntrejinerii materialului dendrologic plantat parra la

prindere, iar Tn situa Oa neprinderii cine executi Tnlocuirea materialuluir dendrologic.
- in situa jia in care se va proceda la semnarea Angajamentului de plantare, va fi

necesara Tmputernicirea unei persoane din partea institu}iei dvs., Tmputernicire la care
se va ata§a copie a carTii de identitate a persoanei delegata.

Pentru alte relajii suplimentare va rugam sa va adresali la nr. de telefon
021/305.55.00/4155; 0746172475 Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul Tn
B-duI Regina Elisabeta nr. 47, mansarda, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, in ziua de
lucru cu publicul marji intre orele 9-13 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Toaletare - 150-180ex.

(

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandra NICOLAE

'ALL
intocmit

ExP'rt’Fg. Cri'ti"' ENACHE

r
Red : E.C. / 4 ex. – 18.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 4 +' 1
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

G TZI

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

91 DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
Dl.
B-duI nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 6

(

(B-duI luliu Maniu nr. 15, parcaj II, sector 6)

Referitor la adresele dvs. nr. 874 1/13.07.2020 §i 9754/05.08.2020, inregistrate
la P.M.B cu nr. 1863800/20.07.2020, respectiv 1871082/11.08.2020 §i la DirecTia de
Mediu cu nr. 6193/21.07.2020, respectiv 6894/12.08.2020 pan care ne transmite$
spre solu}ionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate
de interven Tie asupra unui arbore situat Tn vecinatatea locului nr. 15 aferent parcajului
II de re;edin Ti al imobilului situat in Iuliu Maniu nr. 15, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 14.08.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea ;i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti
§i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea 9i Tntre}inerea alveolelor stradale din
cadrul planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure;ti, avizim :
Toaletare :

Col! stanga spate bloc P 21, parcarea situatd tn stdnga ie§hii din Complexut
RezidenTiat 2 1 Residens (catre limita cu benzindria MOL) .

- 1 ex. Morus sp. (dud) ei 60cm, h 10m - reducerea cu maximum 1-1,5m din
lungimea ramurilor pendule spre parcare, precum §i aplicarea lucrarilor de rarire a
coronamentului, in vederea u§urarii masei vegetative a coronamentului §i a eliminarii
riscului de frangere §i prabu§ire a ramurilor la condi}ii meteo nefavorabile cu
eliminarea ramurilor uscate, Hra a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia
(primul etaj de §arpante).

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure$i, in perioada de repaus vegetativ a arborilor

(
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(toamna-primivara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excep jia
eliminarii ramurilor uscate, opera}iune ce se poate executa in orice perioada a anului)
pan grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asocia+iei de
proprietari, evacuandu-se masa lemnoasi pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
misuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur §i a rejelelor
aerlene

Precizam ci administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu}ie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancTiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii.
Toatetare – 1 ex. (

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandra NICOLAE

M
,jtttocmh \

Expert /@: Cristina ENACHE

? 4. Al JR. 2020

Red : E.C. / 4 ex. – 20.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://\\ u u .pmb.rn/institutii/primaria/directii/'direclia_nrediu/a\'ize_arbori_in_consultarc/a\ izcarbori_in_consultare.php , pe data de

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



\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1874077/ 7122

IWm!
cAT RE

D-na

Calea Giule§ti nr. 426 D, sector 6

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la P.M.B cu nr. 1874077/19.08.2020 §i la Direcjia de Mediu cu
nr. 7122/20.08.2020 prin care solicita emiterea avizului de specialitate pentru defri;area unui arbore situat
in spa DuI verde aferent imobilului nr. 426 D din Calea Giule$i, propietate privata conform C. V.C. nr.

, pentru remedierea avariei la rejeaua de canalizare a imobilului. prin decopertarea
terenului, conform recomandarilor din procesul verbal de constatare a Apa- Nova, la verificarea pe teren Tn
data de 14.08.2020, ca urmare a disculiilor telefonice Tnainte de Tnregistrarea oficiala a solicitarii, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care avizim :
Defri;are :
Spajiut verde faIa imobit, dreapta acces .

- 1 ex. Salix sp. (salcie) a 50cm, h 10-12m, situati pe traseul rejelei de alimentare cu apa potabila a
imobilului, careia i-a provocat o avarie, iar la data verificarii de la baza arborelui izvora apa .

Lucrarea de defri§are §i scoatere a radacinilor se va executa Tn regim de urgen@ pentru a permite
remedierea avariei Tn cel mai scurt timp posibil, prin grija proprietarului legal al terenului pe care se afla
arborele, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti. evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se misuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecTie a spa{iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, in compensarea arborilor avizaTi pentru
defri;are, ave{i obliga fia plantarii altui arbore tanar cu balot de pamant, circumferin ja trunchiului de
20-28cm (a trunchiului de minimum 7cm) §i Tnil+imea corespunzitoare diametrului Tn func jie de
specie, in spa}iul verde aferent imobilului nr. 426D, respectand distanTa reglementara fala de cladiri §i
rejele de utilitali, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020, respectand Angajamentul de
plantare nr. 7122/17.08.2020, incheiat Tnainte de ’inregistrarea solicitarii de defri;are.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveji obligajia
de a anun Ta 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 normativ.

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

Defri§are – 1 ex.

(

(

§ef Serviciu Avize ii Acorduri
Alexandru NLCOLAE

- intocmh CV\a

ExpeW. Cristina ENACHE

Red EC / 4 ex. – 20 08 2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http wu’\\ pmh ro in'btitutli primariadirectli dlrectla mediu a\lze arbori in to ultare a\i/e arhori in consultare php „„„.. 2 1. AU.„ -
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
DirecXia de Mediu

Nr. 1865019/ 6320 51. AUG 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre 9tiin@ -:
-Asocia Fia de proprietari Bl. C 15
B-duI I Mai nr. 39, Sector 6
- Dl.

(

(Str. Constantin Titel Petrescu – aliniament, sector 6)

Referitor la adresa d-lui , transmisa prin e-mail, inregistrata la
P.M.B cu nr. 1865019/22.07.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 6320/23.07.2020,
prin care solicita emiterea avizului de specialitate de intervenjie asupra unui arbore
uscat situat Tn aliniamentul strazii Constantin Titel Petrescu Tn dreptul imobilului nr.
39 din B-duI I Mai in faja blocului C 15, va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren Tn data de 21.08.2020, s-a inventariat urmitorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
§i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i
completarile ulterioare, potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti ;i H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea §i Tntre}inerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor
de aliniament din Municipiul Bucure§ti, avizim :
Defri§are cu scoaterea ridicinilor §i pistrarea alveolei stradale:
Atiniamentut str. Constantin Titel Petrescu, in fa+a blocutui C 15, dreapta acces
scara cdtre coITul btocutui dinspre B-dat 1 Mai in vecindtatea statpului de Huminat
stradal :

- 1 ex. Acer negundo (ar{ar) a 20cm, h 10m, uscat l00%.
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asocia Hei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces ;i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur §i a rejelelor aeriene,
precum ?i de creare a condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

(
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Precizim ci administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranTa

bunurilor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu}ie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, in compensarea arborilor avizali pentru defri§are, ave fi
obliga Pa plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferinja
trunchiului de 20-28cm 9i Tniljime corespunzitoare circumferinfei tn func ge de
specie, in pastila ramasi libera Tn urma defri§arii pentru a reface aliniamentul str.
Constantin Titel Petrescu, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 –
primavara anului 2021. r

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, aveji obliga jia de a anun}a DirecTia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verincarii in teren a plantarilor in compensare. in caz contrar se
vor aplica sancTiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Dl. are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului sa il afi§eze,
in copie, la avizierul blocului C 15 sau intr-un loc vizibil, pentru Tn§tiin}area tuturor
locatarilor .

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 608 1/28.07.2016

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

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
'ILESCU

§ef Serviciu Avize li Acorduri
Alexarldru NICOLAE:

nRG' IJAN\t

,intocmit

Expdf+)g. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 24.08.2020 pKzentul aviz a fast pogat pe site-ul PMB “-’ ! \ biG ;020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

r

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

sl DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asocia Oa de proprietari Bl. 66
Str. Ceahliu nr. 23, Sector 6
- Dl.
Str. nr. , Bl. , sc. , ap.( , sector 6

Referitor la adresa d-lui , transmisa pnn e-mail,
Tnregistrata la P.M.B cu nr. 1865466/23.07.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr.
6368/27.07.2020, prin care soliciti emiterea avizului de specialitate de interven jie
asupra unui arbore situat Tn spajiul verde aferent blocului 66 din str. Ceahlau nr.
23,in vecinatatea locului de parcare numarul 5 amplasat Tn spatele blocului scara 2,
vi facem cunoscut ca la verincarea efectuati pe teren Tn data de 21.08.2020, s-a
inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localiti}ilor, cu modificarile §i completirile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defri9are cu scoaterea ridicinilor :
SpaTtuI verde spate bloc in stanga acces scara 2 .

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 20cm, h 10m, 100% uscat amplasat
in spatele locurilor de parcare 3 §i 4;

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20cm, h lam, tot coronamentul pendul peste
parcare §i carosabil sub un unghi de 45(’, prin aplicarea lucrarilor de regenerare se
elimina tot coronamentul.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asocia+iei de proprietari a BI. 66, evacuandu-se masa
lemnoasa rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca ciile de acces §i se vor lua
masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur, precum §i
de creare a condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucr£rilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Oe a taierilor, in caz

(
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contrar aplicandu-se sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti .

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, in compensarea arborilor avizaTi pentru defri§are, ave$
obligafia plantirii a 7ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin fa
trunchiului de 20-28cm §i inilfime corespunzitoare circumferinjei in func ge de
specie, in spa guI verde aferent blocului 66, respectand distanTa reglementari faR de
cladiri §i rejele de utilita Ii, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 –
primavara anului 202 1.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveTi obliga jia de a anun}a Direc}ia de Mediu din cadrul /
P.M.B. in vederea verincarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se
vor aplica sane guni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

DI. are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului sa il
afi§eze, in copie, la avizierul blocului 66 sau intr-un loc vizibil, pentru in§tiin}area
tuturor locatarilor.

Defri§area arborilor aviza Ti se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcjiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 2 ex. din care 1 ex. uscat 100%

(

gb

V. D §ef Serviciu Avize li Acorduri
Alexandra NICOLAE

@'

bttocmit
Expert lid Cristina ENACHE

26. RUG. alf
Red : E.C. / 4 ex. – 24.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://\\ \\ \\ .pmb. ro/inst itutii/prinr aria/direct ii/direct ia_mcdiu/avi/c_arhori_in_consrlltarc,''avi7e_arbori_in_ctlnsultare. php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1865388/ 6369 3 1, AUG 2020

cA TRE
DI.
Str. nr. , sector

(str. Constantin Noica nr. 181, sector 6 )

Referitor la adresa dvs., Tnregistrati Ia P.M.B cu nr. 1865388/23.07.2020 §i la
Direc ga de Mediu cu nr. 6369/27.07.2020, pan solicitaTi emiterea avizului de
specialitate de intewen jie asupra a doi arbori situaji in curtea proprietatea privata,
conform Certificatului de Mo§tenitor nr. M , din str. Constantin
Noica nr. 181, sector 6, va facem cunoscut ci la verificarea efectuata pe teren Tn data
de 21.08.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ;i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localita}ilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potdvit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
Curte imobil nr. 181 :

- 2 ex. Acer negundo (arjar) a 25-90cm, h 12-14m, unul dintre exemplare
prezinta o inclinare de aproximativ 45'’ catre trotuar, carosabil §i cabluri electrice
STB, amplasate astfel un exemplar pe linia gardului pe limita stanga a proprietaIii
acces §i a1 doi-lea exemplar lateral dreapta sub scara de acces imobil (Tnclinat 45Q) -
reducerea cu maximum % din lungimea ramurilor care afecteaza fajada imobilului §i
a celor pendule spre carosabil, trotuar, cu degajarea cablurilor electrice STB, in
vederea eliminarii riscului de frangere §i prabu§ire a ramurilor la condi}ii meteo
nefavorabile §i eliminarea ramurilor uscate de la baza, fia a se elimina ramurile
tinere de la baza acestora (primul etaj de 9arpante)

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spajiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure;ti, in peHoada de repaus vegetativ a arborilor
(toamna-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepTia

eliminarii ramurilor uscate, operajiune ce se poate executa Tn orice perioadi a anului)
prin grija proprietarului legal al terenului pe care se afla arborii, cu personal
calificat/specializat pe astfel de lucrari, evacuandu-se masa lemnoasi pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construejiilor din jur.

(
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Precizam ca proprietarul legal al terenului ;i executantul lucrarilor sunt
rispunzatori de siguran}a bunurilor §i a persoanelor in zona opera}iunilor,
supravegherea execu}iei lucrarilor, privind : respectarea avizului, respectarea
tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sane$uni conform art.
6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defri§area exemplarelor, conform
prevederilor din H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, pentru exemplarul situat pe limita
stanga acces cuRe, pe linia gardului Tn vecinatatea/pe rejeaua de canalizare sau
alimentare cu api a imobilului este necesar sa prezenta}i la Direc Fia de Mediu cu
sediul in PMB, B-duI Regina Elisabeta nr. 47, mansarda, aripa Anghel Saligny,
sectorul 5, in ziua de lucru cu publicul, marji intre orele 9-13, o adresa intocmita de
citre un expert APA NOVA din care si rezulte ca re}eaua de api §i canal este
prejudiciata de sistemul radicular al arborelui, pentru defri;area arborelui crescut de /
sub scara, care aduce, cu sistemul radicular, prejudicii structurii de rezisten A a
imobilului, este necesari prezentarea unei expertize tehnice intocmita de citre un
expert tehnic atestat de citre Ministerul Dezvoltirii Regionale 9i Administra{iei
Publice (MDRAP). Prin urmare, va recomandam sa contactaji un expert tehnic
atestat de citre MDRAP. Lista experjilor tehnici §i datele de contact ale acestora sunt
disponibile pe site-ul ministerului www.mdrap.ro, secjiunea Construcjii,
subsecjiunea Atestdri tehnico-pro/esionate/Experji tetmici – Lista experTilor tehnici
atestati san accesdnd direct link-ul :

www .mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici.
Documenta Tia sus menlionata se vor depune la Registratura Primariei

Municipiului Bucure§ti din B-duI regina Elisabeta nr. 42, sector 3, in zilele de
program cu publicul : luni, marji, joi §i vineri : 830-1630, miercuri 830-1830, zilnic –
13oo – 141)o pauza, tel. 021/302.15.15.

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

r ADJUNCT,
ESCU

§ef Serviciu Avize li Acor(tart
Alexandru NICOLAE

M.
26, hUG. iain

Intocmit
Exper@{. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 24.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http : ' /\\ \\ \\ . pnlb. ro/institut ii ’prinrariib/directi i/directia_nredi u/a\ i/c_arbor i_in_c011sult arc/a\ i7c_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de MediuI

r 07. SEE iIb

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
Asocia fia de proprietari Bl. D 3
B-duI Iuliu Maniu nr. 11 A, Sector 6

( Referitor la adresa dvs. nr. 8861/22.07.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1865985/29.07.2020 ;i la Direc jia de Mediu cu nr. 6434/30.07.2020, prin care ne
transmiteg spre solu}ionare cererea AsociaTiei de proprietari a blocului D 3 privind
emiterea avizului de specialitate de interven jie asupra arborilor situaji in spagul verde
aferent blocului D 3 din B-duI Iuliu Maniu nr. 11 A, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren in data de 28.08.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localita}ilor, cu
modificarile ;i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
SpajtuI verde faTa bloc stdnga acces scara I :

- 1 ex. Prunus cerasus (vi§in) a 10cm, h 6m, 100% uscat
SpaTiut verde spate bloc .

- 1 ex. Robinia sp.(salcam) O 60cm, h 10m, Tnclinat 45') spre bloc, cu scorbura
deschisi la baza coletului prin care se poate observa lipsa cilindrului central, in
pericol de prabu§ire la condi gi meteorologice extreme pozijionat la limita spa}iului
verde spre trotuar cu aproxima jie in dreptul scarii 2;

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 40cm, h 10m, uscat 100% pozi}ionat tot catre limita
dinspre trotuar cu aproximaTie Tn dreptul scarii 3;

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) O 15cm, h 6m, 100% uscat pozi}ionat cu
aproxima jie in dreptul scarii 4

Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asocia}iei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata in urma defri;arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur ;i a rejelelor aeriene,
precum §i de creare a condi}iilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

(
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Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguranja
bunurilor §i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuTie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Pe a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, in compensarea arborilor avizaTi pentru defri§are, ave$
obliga fia plantirii a 9ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferinja
trunchiului de 20-28cm 9i inil Ome corespunzatoare circumferin fei in funcjie de
specie, in zone deficitare in vegeta Tie de pe raza sectorului 6, intrucat densitatea
arborilor din spa}iul verde aferent blocului D 3 nu permite dezvoltarea in condi Iii
optime a materialului dendrologic tanir plantat, in perioada optima de plantare din r
toamna anului 2020.

La finalizarea lucririior de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure;ti, ave}i obligaTia de a anun}a Direc da 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.

In situa Oa in care plantarea de arbori tineri se executa in pastilele goale aflate
in aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va }ine cont de
respectarea prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i
Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul
Bucuresti

Asocia Tia de proprietari are obliga Iia, ca imediat dupa primirea avizului sa Tl
afi§eze, in copie, la avizierul blocului D 3 sau Tntr-un loc vizibil, pentru in§tiinjarea
tuturor locatarilor. r

Defri;area arborilor aviza li se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

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

Defri§are – 4 ex. din care 3 ex. sunt uscate 100%

§ef Serviciu Avize ii Acorduri
Alexandru NICOLAE

, ; %;
Intocmit

Expert big. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 03.09.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
llttp \\r\x\ pmb ro instltutll primarIa directll dlrcctla nIe(IIU a\1/c art)orI in consultarc a\ize art)(Irl in

/ O 3. SEP 2020
Itt\tlltilt c l1l1l1 , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc.Iia de Mediu

Nr. 1866354/ 6494 0 7. SEP 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

in aten fia: Domnului DIRECTOR GENERAL Cristian TUDOR

Spre §tiin Ta :
- Asocia ga de proprietari Bl. 110
Aleea Poarta Alba nr. 1-3, sector 6
- Dl.

(

Stiwtate Domm,IIe Director General,

Ca urmare a adresei d-lui , in calitate de admnistrator tehnic al
blocului 110, inregistrata la Primaria Municipiului Bucum§ti cu nr. 1866354/30.07.2020
§i la DirecTia de Mecbu cu nr. 6494/03.08.2020, prin care solicita eliminarea ramurilor
care afecteaza geamurile apartamentelor blocului 110 din Aleea Poarta Alba nr. 1-3,
arbori care necesita intervenTii de Tntrejinere/formare/ regenerare, precum 9i defri§area
unor arbori Tn declin biologic, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn
data de 28.07.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spaliilor verzi
din intravilanul localitalilor, cu modificarile §i completarile ulterioare ;i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spajiut verde spate bloc, collut dinspre partea stanga a btocutui, vecindtatea scdrii I :

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu§) O 20cm, h 6m, uscat 100%
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
rezultata Tn urma defri§arii, pentru a nu bloca caile de acces §i se vor lua masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur §i a rejelelor aeriene,
precum §i de creare a condiliilor necesare plantarii de material dendrologic tanar.

Pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec jie a spaTiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti,
in compensarea arborelui avizat pentru defri§are, aveji obliga ga plantirii altui arbore
tanir cu balot de pimant, circumferin ja trunchiului de 20-28cm 9i TIIal Ome
corespunzitoare circumferin jei in tune ge de specie, in zone deficitare Tn vegetajie de
pe raza sectorului 6, Tntrucat densitatea materialului dendrologic din spaTiul verde aferent

(
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blocului 110 nu permite dezvoltarea in condilii optime a materialului dendrologic tanar
plantat, in perioada optima de plantare din primavara anului 2020.

In situaTia in care plantarea de arbori tineri se executa Tn pastilele goale aflate Tn
aliniamentele strazilor, in vederea completarii acestora se va !ine cont de respectarea

prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntre}inerea alveolelor
stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucure§ti, aveji obligajia 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
sancliuni conf art. 4 din acelasi act normativ

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcjiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016

In ceea ce prive§te aplicarea lucrarilor de intre}inere care constau Tn lucrari de
echilibrare/regenerare/formare asupra coronamentelor arborilor din spajiile verzi aferentq
blocului 110 din Aleea Poarta Alba nr. 1-3, va comunicam urmatoarele :

1) luand Tn considerare calitatea instituTiei dvs. de administrator al spajiilor
verzi potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucure§ti §i
Consiliul Local at Sectorului 1-6 §i obligajiile ce va revin privind: protecTia §i consewarea
spajiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozijiei §i a calitiIii spajiilor
verzi; elaborarea §i aplicarea unui complex de masuri privind aducerea §i menjinerea
spajiilor verzi Tn starea corespunzatoare funcjiilor lor, potrivit prevederilor art. 7 din
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul
localitililor;

2) !inand cont de faptul ca in perioada de vegetaTie nu sunt recomandate
aplicarea lucrarilor de Tntrejinere privind echilibrarea coronamentelor (excepjie fac arborii
cu coronamente dezechilibrate pnn frangere ca urmare a condiliilor meteorologice
extreme) la materialul dendrologic pornit Tn vegetaTie, in perioada de van 2020 (de
vegetaTie) se permite aplicarea lucrarilor din cuprinsul aliniatului I al adresei nr.
3045/15.04.2020 emisa de Primaria Municipiului Bucure§ti (PMB) - DirecTia de Mediu{
pnn care administratorilor legali ai spajiilor verzi publice situate pe raza Municipiului
Bucure§ti le este acordat dreptul de a efectua lucriri de eliminare a ramurilor uscate,
rupte/frante sau fisurate din coronamentele arborilor af:laIi pe spa}iile verzi administrate,
mri a fi necesara solicitarea prealabila de emitere a avizului de specialitate, adresata
Direcjiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti.

Astfel, administratorii spa}iilor verzi publice au posibilitatea de a realiza
intervenjiile asupra vegetajiei Tn mod planificat §i organizat, in func Tie de necesitilile
identificate de ace§tia §i de cetajeni, asociaPi de proprietari, etc., astfel Tncat sa se asigure
Tntrejinerea corespunzatoare a vegetajiei cu men}inerea starii de viabilitate a arborilor §i
arbu§tilor prin realizarea unor interven Iii profesionale, cu echipamente §i instrumente de
lucru adecvate materialului dendrologic §i tipului de intewen jie.

3) Totodata, in situaTia in care lucrarile sus menjionate, nu vor putea fi aplicate
in perioada 15 aprilie – 30 septembrie 2020 sau administratorul legal al terenului are
obliga jia de a jine cont de prevederile aliniatului r– Gestionarea Solicitdrilor de
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Toaletare preluand, reTinand, analizand, centralizand §i prioritizand solicitarile
Tnregistrate Tn cadrul instituTiei.

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

Se reitereaza faptul c8 pe toata perioada valabilitaIii adresei cu caracter general nr.
3045/15.04.2020 aveji responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea
petenjilor, care au ca obiect solicitarea de intervenTii asupra materialului dendrologic aflat
pe spaTiile verzi domeniu public pe care le dejineTi Tn administrare §i de a le solu}iona prin
verificarea, evaluarea materialului dendrologic §i luarea unei decizii privind
aplicarea/neaplicarea §i/sau programarea lucrarilor de Tntrejinere/formare sau regenerare
in func ge de situajie ;i de perioadele de vegetaTie specifice acestora.

in perioada 15.04.2020-30.09.2020, Direc jia de Me(liu din cadrul Primariei
Municipiului Bucure;ti nu va mai emite avize de toaletare pe locaTii punctuale pentru
materialul dendrologic din spaTiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului
Bucure§ti, avand Tn vedere faptul ca adresa cu caracter general nr. 3045/15.04.2020
acopera gestionarea §i organizarea lucradlor de Tntre}inere a materialului dendrologic aflat
pe spaTiile verzi publice de pe raza Municipiului Bucure§ti.

Menjionim faptul ci in baza adresei nr. 3045/15.04.2020 nu se executi lucriri
de defri9are a arborilor/arbu9tilor de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Conform celor men}ionate mai sus va rugam sa dispune}i analizarea, verificarea §i
luarea masurilor ce se impun pentru solulionarea corespunzatoare a situaTiei semnalate de
petent, in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare §i a celor cuprinse Tn cadrul
adresei nr. 3045/15.04.2020, urmand ca masurile adoptate sa fie comunicate atat
petentului, cat §i sewiciului de specialitate din cadrul Direc}iei de Mediu (conform
asteriscului din aliniatul II).

Administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind : respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuTie a taierilor, in caz contrar aplicandu-se
sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Dl. are obligaTia, ca imediat dupa primirea avizului sa Tl
afi§eze, in copie, la avizierul blocului 110 sau Tntr-un loc vizibil, pentru Tn§tiinTarea
tuturor locatarilor.

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

Defi$are – 1 ex. uscat 100%

(

(

Vi mul{umim pentru colaborare,

§e/Serviciu A\>ile Bi Acorduri
Atexandru NICOLAE c’- ly 1 :

fntbcmit Hn
Expd@ Ing. Cristina ENACHEI

Red - EC. / 4 ex. – 03.09.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http \\\\\\ IImb ro In\tltlltll prlmarladircctll dlrcctla medlu ,I\ i/c rrhorl in con',ult3rc a\ i/c arhori in con\tlltarc php , pe data de,
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

cj rR E

nr. , Bl. , sc. , ap. , sector

D-na
Calea

(Calea Plevnei nr. 196, sector 6)

Referitor Ia adresa dvs., transmisa prin e-mail, Tnregistrata Ia P.M.B cu nr.
1866704/30.07.2020 §i la Direc Ha de Mediu cu nr. 6498/03.08.2020, pan care solicitaji emiterea
avizului de specialitate de interven jie asupra unui arbore situat in spa}iul verde aferent imobilului
nr. 196 din Calea Plevnei, proprietate privata conform Actului de Partaj nr. din 02.03.2017, va
facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren in data de 28.08.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spaTiilor verzi din intravilanul localitaTilor, cu modificarile Ti completarile ulterioare
§i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :

Curte imobil nr. 196, lateral stanga limita proprietate accesul din str. Domni}a Artcuja nr. 13cdtre
imobitul cu nr. 11 str. I)omni(a Ancu{a .

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) O 25cm, h 12m - reducerea cu maximum 1,5m din
lungimea ramurilor care afecteaza acoperi§ul imobilului nr. 196 §i a celor pendule spre proprietatea
de la nr. 11, trotuar ;i carosabil, in vederea eliminarii riscului de frangere ;i prabu§ire a ramurilor la
condi gi meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare a coronamentului §i eliminarea
ramudlor uscate, firi a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de
§arpante).

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pdvind aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primavara) penau a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excep jia eliminarii ramurilor uscate, opera$une ce se
poate executa Tn orice perioada a anului) pan grija proprietarului legal al terenului pe care se afla
arborele, cu nrma specializata/calificata in aplicarea acestor lucrari care raspunde pentru aplicarea
necorespunzatoare a lucrarilor §i intrarea arborelui in declin biologic, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construc}iilor din jur §i a re}elelor aeriene.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de siguranja bunurilor §i a
persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execu Ue a taierilor, in caz contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6,
pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a
spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

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

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

RdzXar roB
'ILESCU

§e/ Serviciu Avize ii Acorduri
Alexandru NICOLAE

jntpcmit qh
Expert I$gjCrisdnu ENACHERed E C. / 4 ex

http w\\\\' pInt) ,’tlnsult,Irc .1\ I/C dfb,)rI in ,-,in,ultdr,' php ,}Mte
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de MediuI

Nr. 1866907/ 6554
07. SEP 200

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin Ta :
- Asociafia de proprietari Bl. 43
Str. Ghirlandei nr. 9, Sector 6
- Dl.
Str. nr. , Bl. ) -’V• ) ap. , sector 6

(

Referitor la adresa d-lui , transmisa prin e-mail,
Tnregistrata la P.M.B cu nr. 1866907/03.08.2020 §i la Direcjia de Mediu cu nr.
6554/04.08.2020, prin care solicita emiterea avizului de specialitate de interven}ie
asupra unui arbore situat Tn spajiul verde aferent blocului 43 din str. Ghirlandei nr. 9, in
spatele locului de parcare cu nr. 9, va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren
in data de 28.08.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor verzi
din intravilanul localitaTilor, cu modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
Spa Out verde fala bloc tntre scara l§i 2, spate Ioc de parcare nr. 9:

- 1 ex. Acer negundo (arjar) el 40cm, h 12m, Tnclinat 20-25'’ peste locurile de
parcare - reducerea cu maximum 1,5-2m din lungimea ramurilor Tn vederea reducerii
Tnallimii coronamentului, a reducerii unghiului de Tnclinare, pentru evitarea riscului de
frangere §i prabu§ire a coronamentului la condi gi meteo nefavorabile §i favorizarea
readucerii cre§terii la verticala a acestuia, mri a se elimina ramurile tinere de la baza
(primul etaj de §arpante)

Menjionam faptul ca “frsura/crdpdtura” pe care o menjionaTi Tn solicitare, nu
este fisura specifica declinului biologic, Hind o cicatrice de cre§tere, care nu pune in
pericol bunurile sau persoanele din zona.
Defrisare cu scoaterea ridicinilor :
Spa Out verde faTd bloc Intre scara l$i 2, spate Ioc de parcare nr. 11 cdtre centrul
spa+iutui verde.

- 1 ex. trunchi Populus pyramidalis (plop) a 70cm, h 12m, 100% uscat
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociajiei de proprietari, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construejiilor din jur §i a re}elelor aeriene, astfel :

(
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor 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 excepTia eliminarii ramurilor
uscate, opera}iune ce se poate executa Tn orice perioada a anului).

defri;area §i scoaterea radacinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmari nedorite §i crearea condiliilor pentru plantarea de
material dendrologic tanar.

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 execu Tie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru r
defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, aveji obliga Pa plantirii altui
arbore tanir cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de 20-28cm §i TIIaljime
corespunzitoare circumferin jei in func ge de specie, in spajiul verde aferent blocului
43, respectand distanTa reglementara fala de cladiri §i rejele de utilitali, in perioada
optima de plantare din toamna anului 2020.

La finalizarea lucririlor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveTi obligaTia de a anun}a Direc jia de Me(liu 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.

DI. are obliga Tia, ca imediat dupa primirea avizului sa iI
afi§eze, in copie, la avizierul blocului 43, scara I §i 2 in special, sau intr-un loc vizibil,
pentru Tn§tiinjarea tuturor locatarilor.

Defri§area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei DirecTici r
de Mediu nr. 6081/28.07.2016

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

Defri§are – 1 ex. uscat 100%

§ef Sewiciu ,4 v/ze ii Acorduri
Atexandr u

’/lee

Red : E.C. / 4 ex. 03.09 2020 prezentul a viz a fost p05tat pe site-ul P MB
http \\\\\\ pmb ro lnslitutii primarladlrcctii dilectla mediu'avizc arbori in
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

I

Nr. 1868613/ 6f9-7
07. SEP 207r:

cA TRE
DI.

nr. , sector 6

Spre ;tiin@ :
DI.

__OIA ebb blllVllVVU llrB , sector 6

(

Referitor la adresa d-lor g , transmisa pan e-
mail, inregistrati la P.M.B cu nr. 1868613/05.08.2020 ;i la DirecTia de Mediu cu nr.
6697/13.02.2018, prin care soliciti emiterea avizului de specialitate de interven ge
asupra arborilor situaji in spajiul verde aferent imobilului nr. 143 B din Prelungirea
Ghencea, proprietatea d-lui , conform Contractului de vanzare
Cumparare a terenului nr. , va facem cunoscut ca la verificarea
efectuata pe teren in data de 28.08.2020, s-a inventariat urmatorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
§i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile §i
completarile ulterioare 9i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protec}ie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
Curte imobil nr. 143 B, limita stangd de proprietate cdtre curtea imobilului 143 F:

- 2 ex. Juglans nigra (nuc) a 25cm, h 10-12m – pentru exemplarul amplasat
catre strada - reducerea cu maximum 0,5-lm din lungimea ramurilor care afecteaza
cablurile de alimentare energie electrici din zona, iar pentru exemplarul amplasat tot
pe linia gardului desparjitor dar catre interiorul proprietalii – reducerea cu maximum
Im din lungimea ramurilor care afecteaza fa}ada §i acoperi§ul imobilului de la nr. 143
F, in vederea eliminarii riscului de frangere ;i prabu;ire a ramurilor la condi Oi meteo
nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor de formare 9i echilibrare a coronamentelor §i
eliminarea ramurilor uscate, mri a se elimina ramurile tinere de la baza acestora
(primul etaj de 9arpante)

Lucrarile de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spa}iilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure$i, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamn3-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepTia
eliminarii ramurilor uscate, opera gune ce se poate executa in orice perioada a anului)
prin grija proprietarului legal al terenului pe care se afla arborele, cu nrma

(
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specializata/calificata in aplicarea acestor lucrari care raspunde pentru aplicarea
necorespunzatoare a lucrarilor §i intrarea arborelui Tn declin biologic, evacuandu-se
masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur ;i a rejelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este rispunzator de siguranja
bunurilor ;i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuTie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i.

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

r

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAE

aLI r

intocmit
Expert It&. Cristina ENACHE

03, SEP 2020

Red : E.C. / 4 ex. – 01.09.2020 pnzentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http : /,'\\ \\ \\'.pnlb.ro/instituti i/prinlaria/dirccti i/directia_nrcdiu/a\ i7c_arhori_in_cclnsultdre/av ize_arbori_in__ctlnsultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1869182/ 6698

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

nI. SEP 2820

Spre §tiinTa :
D-na
Str. nr. , sector 6

(

(str. Or;ova – aliniament, sector 6)

Referitor la adresa d-nei , transmisa prin e-mail, Tnregistrata la
P.M.B cu nr. 1869182/05.08.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 6698/06.08.2020,
pan care solicita emiterea avizului de specialitate de interven Ue asupra unui arbore
uscat situa Ii in aliniamentul strazii Or§ova Tn dreptul imobilului nr. 77, va facem
cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren Tn data de 28.08.2020, s-a inventariat
urmatorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea ;i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitaTilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
§i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, avizam :
Defri§are cu scoaterea ridicinilor 9i pistrarea continuiti Pi platbandei:
Aliniament strada Or§ova stdnga acces pietonat in imobilul nr. 77 .

- 1 ex. Acer platanoides (arTar) a 25cm, h 10m, 100% 'uscat
Lucrarile avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

02 1/4 10.09.57, evacuandu-se masa lemnoasa rezultata in urma defri§arii, pentru a nu
bloca caile de acces §i se vor lua masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcjiilor din jur §i a reTelelor aeriene, precum §i de creare a condi}iilor necesare
plantarii de material dendrologic tank.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taiedlor, in caz
contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti.

(
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Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defri§are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protec}ie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, ave{i obligafia
plantirii altui arbore tanir cu balot de pimant, circumferin{a trunchiului de
20-28cm 9i Inil Ome corespunzitoare circumferin{ei in func ge de specie, in locul
arborelui defri;at, in aliniamentul strazii Or§ova Tn vederea completirii
aliniamentului, respectand distan}a reglementata faTa de clidiri §i re{ele de utilita g, in
perioada optima de plantare din toamna anului 2020, cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i intreTinerea alveolelor stradale din
cadrul planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure;ti.

La finalizarea lucririlor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveTi obligaTia de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul
P.M.B. in vederea verificirii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se I
vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela§i act normativ.

Defri;area arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Directiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru relajii suplimentare va rugam sa va adresaTi la nr. de telefon
021.305.55.00/4155, DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul Tn B-duI Regina
Elisabeta nr. 47, mansardi, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai in ziua de lucru
cu publicul, marTi intre orele 9- 13 .

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

r

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexarldr u NICOLAE

%
fntocmit

Expert IIng. Cristina ENACHE

03. SEP 7020

Red : E.C. / 4 ex. – 01,09.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
Irttp: //\\ \\ \\ .pnlh . ro/institut ii/prinraria/direct ii/’dircctia_nrcdiu/a\ i/e_arhori_in_consultilrc/a\ i/e_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1871085/ 6896
10 SEP 2020

c,4TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§l DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
- Asocia Pa de proprietari Bl. 75
Aleea Ghirlandei nr. 56, Sector 6
- D-na

(

Referitor la adresa dvs. nr. 9613/05.08.2020, Tnregistrata la P.M.B cu nr.
1871085/11.08.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 6896/12.08.2020, prin care ne
transmite}i spre soluTionare cererea d-nei , transmisa prin e-mail
privind emiterea avizului de specialitate de interven Qe asupra unui arbore situat Tn
spa}iul verde aferent blocului 75 din Aleea Ghirlandei nr. 56, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren Tn data de 02.09.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti
§i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i Tntrejinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
SpaTial verde fala bloc, stanga acces scara 2, in alveold limita parcdrii:

- 1 ex. Morus sp. (dud) ei 70cm, h 14m - reducerea cu maximum 1,5m din
lungimea ramurilor pendule spre aleea de acces in scara 2 a blocului, parcare §i
carosabil, in vederea u§urarii masei vegetative a coronamentului §i a eliminarii
riscului de frangere §i pribu§ire a ramurilor la condi}ii meteo nefavorabile, cu
aplicarea lucririlor de echilibrare a coronamentului §i eliminarea ramurilor uscate,
Mri a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de 9arpante)

Lucririle de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spajiilor verzi
pe teHtodul 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, opera Oune ce se poate executa Tn orice perioada a anului)

(
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prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociafiei de
proprietari a blocului 75, evacuandu-se masa lemnoasi pentru a nu bloca caile de
acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construe}iilor din
jur ;i a re}elelor aeriene.

Precizim ci administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operaTiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in caz
contrar aplicandu-se sane duni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
m. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec Qe a spajiilor verzi de pe teritonul
Municipiului Bucure§ti.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea ;i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, ART. 4, lit. j '.” spajiile
verzi a/erente locuinjetor de tip condominiu – spajit verzi formate dintr-un cadru t
vegetat, amptasate adiacent blocurilor de tocuinje de tip condomirliu, an un roI
estetic ii de protecjie, de ametiorare a climatutui $i a calitdlii aerului“ ;i fac parte
din spajiile verzi publice, iar pentru defri§area pe motivul invocat de dvs.“ .. .face
extrem de mutta mizerie in faTa btocutui Ti pe ma§inile parcate. Dude clocite de soare
peste tot ! ff gdirlaT en-gros pe ma$ini” , legea nu prevede avizarea defri§arilor, nu
exista baza legal sustenabila.

Menjionam ca pentru solulionarea temerii dvs., in privinja distrugerii
autoturismului, va pute}i adresa catre administratorul legal al terenul de la care aTi
inchiriat locul de parcare ;i de comun acord, sa gasi d o solu jie viabila, apta legislativ
pentru a va proteja autoturismul (schimbare loc parcare sau aplicarea unei copertine
Hra pere Ii, etc.).

D-na are obliga ga, ca imediat dupa primirea avizului sa iI
afi§eze, in copie, la avizierul blocului 75 sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru Tn§tiin}area
tuturor locatarilor. ,

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

§ef Serviciu Avize li Acorduri
Alexandra NICOLAE

Ia'
fntocmit

Expert Ing. Cristina ENACHE

A.:,:f.\ l=1: T;T:?T..FiT.THin:„T T.T=:T:,:T„ .„.„.,„,„_. „. , _. ,.,„.. ,_ ,„.„_.„„,„ „„„ _. .,h ,_ rI\ _&. tQ;Kb
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1871088/ 6897 a SEt-RT

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ;tiin@ :
D-na
Intrarea nr. , sector(

(B-duI Iuliu Maniu nr. 482 – Restaurant Capri/Benziniria Petrom Militari,
sector 6)

Referitor la adresa dvs. 9587/056.08.2020, inregistrati Ia P.M.B cu nr.
1871088/11.08.2020 9i la DirecTia de Mediu cu nr. 6897/12.08.2020, prin care ne
transmiteji spre solu}ionare cererea d-nei , transmisa prin e-
mail, pri\'ind emiterea avizului de specialitate de interven Qe asupra arborilor situa$
in spa guI verde din faTa proprieta gi cu adresa po§tala Intrarea Filmului nr. 7-9, latura
dinspre B-duI Iuliu Maniu, va facem cunoscut ca la verincarea efectuata pe teren in
data de 02.09.2020, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spajiilor
verzi din intravilanul localitalilor, cu modificirile ;i completarile ultedoare §i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spa}iilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim :
Toaletare :
SpaOut verde adiacent trotuar B-duI lulU Maniu, ie§irea din imobil 7-9, lateral
dreapta acces tn Restaurant CAPRI .

- 2 ex. Thuja sp. (tuia) a 15-20cm, h 10m, prin coronamentul unui exemplar
trec cablurile electrice, iar al doilea prezinta o inclinare de cca. 20'’ peste trotuar §i
carosabil - reducerea cu maximum 2m din inal}imea coronamentelor, in vederea
regenerarii coronamentelor, a readucerii cre;terii la verticala, a degajarii cablurilor
electrice stradale §i a eliminarii riscului de frangere §i prabu;ire a ramurilor la
condi Iii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrarilor de echilibrare a coronamentelor §i
eliminarea ramurilor uscate, Hra a se elimina ramurile tinere de la baza acestora
(primul etaj de §arpante)

(
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Lucririle de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucure Pi, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamna-primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepjia
eliminirii ramurilor uscate, opera}iune ce se poate executa in orice perioada a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 02 1/4 10.09.57, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcTiilor din jur §i a reTelelor aeriene.

Precizim ca administratorul legal al terenului este raspunzator de siguran}a
bunurilor ;i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execuTiei lucrarilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Tie a taiedlor, in caz
contrar aplicandu-se sane duni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi de pe teritoriul /
Municipiului Bucure$i .

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

IN\@

§ef Serviciu Avize li Acorduri
Alexundru NICOLAE

(

%G

int ocmit
Expert lig. Cristina ENACHE

ETr : :ti.p„TI.-=’iI, iS„Iii,p,i„n=,1,?i’ii:,=P,=£,=:'J:- InT„ „„,\„I.„. ,„i/,-,,b„rijn_„Ins„I„„..php , p, d,t, d,..DI.$..tQa
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1851079/ 6895; 1874449/ 7180 1 5 SEP 2020

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre §tiin}a :
DI.
Aleea nr. , sector 6(

Referitor la adresele dvs. cu nr. 9590/06.08.2020 §i 10769/17.08.2020,
Tnregistrate la P.M.B cu nr. 1871079/1 1.08.2020, respectiv 1874449/20.08.2020 ;i la
Direc ga de Mediu cu nr. 6895/12.08.2020, respectiv 7180/24.08.2020, prin care ne
transmite$ spre solulionare solicitarea d-lui , transmisa pan e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de interven Tie asupra unui arbore situat in
aliniamentul Aleei Tible; in dreptul imobilului nr. 35, va facem cunoscut ca la
verificarea efectuata pe teren in data de 02.09.2020, s-a inventariat urmatorul
material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea ;i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificirile §i completarile ulterioare ;i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protec ge a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure;ti
§i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i intreTinerea alveolelor stradale din
cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti, avizim :
Transplantare §i creare alveoli stradali tn vederea completirii aliniamentului
Aliniament Aleea Tible§, stanga acces imobil nr. 35 :

- 1 ex. Platanus acerifolia (platan) a 8cm, h 2,5-3m situat in platbanda de
aliniament, la o distanTa de aproximativ 70cm fa@ de gura de hidrant a zonei.

Lucrarile de transplantare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din
Anexa I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a
spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in perioada de repaus vegetativ a
arborilor (toamna-primivara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora,

prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcTiilor din jur ;i a re}elelor aeriene,
cu respectarea prevederilor art. 9, alin (2) din Legea nrr. 24/2007 privind
reglementarea §i administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu
modificarile §i completarile ulterioare.

(
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Transplantarea se va efectua in aliniamentul Aleii Tible§ pe partea numerelor
pare Tntre imobilele nr. 36-38 pan crearea unei alveole, cel mai posibil desfiinjaH la
refacerea trotuarelor strazii, cu respectareaprevedealor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea §i intrejinerea alveolelor stradale din cadrul planta}iilor de
aliniament din Municipiul Bucure§ti.

Precizim ca administratorul legal al terenului este rispunzator de siguran Ta
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor,
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 privind aprobarea Normelor de protecTie a spaTiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec}ie a spa}iilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure§ti, aveji obliga Tia de a anun Ta Direc ga 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.

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

Transplantare – 1 ex.

DIRECTOREXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize §i Acordmi
Alexandru NICOLAE (

QKG

intocmit
Expert 1 fIg. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 03.09.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
llttp- \\\\ \\ 111115 rt+ lnstltlltll I)rlnlarla dlrcctil dlrcctla llredlu II\ I/c arbtlrl in consllltarc a\lze arbtirl Incollstlltare.php , pe data de to .oB, 'U3t€>
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N,. 1872915/ 705r/ A SEP 2020

cAT RE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

§I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Referitor la adresa dvs. nr. 13416/12.08.2020, inregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr. 1872915/17.08.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 7051/18.08.2020, prin
care solicita Ii, conform cerinjelor 9i specificajiilor din adresa Direc+iei de Mediu nr.
3045/15.04.2020, emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra arborilor
uscati Tn proporjie de 80-100cy, care prezinta pericol de frangere 98 prabu9ire, inventariati
pe teren de catre inspectorii din cadrul institutiei dvs., arbori mentionati Tn tabelul cu
fotografiile aferente anexate solicitarii 9i a verificarilor efectuate pe teren Tn data de
04.09.2020, va comunicam

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile ;i completarile
ulterioare 9i din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protec+ie a spajiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti avizim executarea lucrarii de defri9are a celor
30exemplare arbori ce fac obiectul prezentei cereri.

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 sau retelelor aeriene din jur .

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protec jie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in
compensarea arborilor avizati pentru defri9are, administratorul legal are obligajia
plantgrii a 30ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin ja trunchiului de 20-
28cm (a trunchiului minimum 7cm) 9i TIIal jime corespunzitoare diametrului in
func jie de specie, in zonele din care s-a executat defri9area sau Tn zone deficitare Tn
vegeta jie de pe raza sectorului, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 –
primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveti obliga jia de a anunta Directia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. Pentru nerespectarea obligajiilor de
plantare Tn compensare se vor aplica sancjiuni conform Art. 4 din HCGMB nr.
304/2009.De asemenea, pentru exemplarele care se defri9eaza din alveolele
aliniamentelor stradale, la plantare, potrivit prevederilor H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011
privind amenajarea 9i Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament
din Municipiul Bucure9ti, aveji obliga+ia acoperirii (amenajarii) suprafe+ei alveolelor cu
material dendrologic.

(

(

Menjionim ci vi revin urmitoarele obliga}ii :
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- informarea cetajenilor cu privire la arborii aviza+i pentru defri9are, prin publicarea
acestor informajii, fte pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spajiilor
verzi, fie pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in functie de posibilitatile
informatice si de decizia fiecarei institutii;

- informarea cetajenilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de 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 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 fira 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 spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure9ti, precum 9i art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea 9i
Tntre+inerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul
Bucure9ti, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrisare – 30 ex. uscate 80 -100% r

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§e/Serviciu Avize §i Acorduri
Alexarldru NICOLAE

'pM

A

Intocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

r

/h

Red : V P.. / 4 ex. – 10.09.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PW 1 A oSi\
http llwww F)mb IQ'institutii/primaria/dire_aMI]rectia_mediu./avize_arbori_in_con$ultare/avize_arbori in consultare php , pe data de . . . A.T . I . .:. V. ToID
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1874978/ 7239/

cA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

(
Referitor Ia adresa dvs. nr. 13998/20.08.2020, Tnregistrata Ia P.M.B cu nr.

1874978/24.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 7239/25.08.2020, prin care solicitati,
conform cerintelor 9i specificatiilor din adresa Directiei de Mediu nr. 3045/15.04.2020,
emiterea avizului de specialitate pentru interven ga asupra arborilor usca Ii in proporjie de
95-100'yo, care prezinta pericol de frangere 9i prabu9ire, inventariati pe teren de catre
inspectorii din cadrul institujiei dvs., arbori menjionaji in tabelul cu fotografiile aferente
anexate solicitarii 9i a verificarilor efectuate pe teren Tn data de 04.09.2020, va
comunicam :

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protectie a spatiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti avizim executarea lucririi de defri9are a celor
34exemplare arbori ce fac obiectul prezentei cereri.

Lucrarile avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmari
nedorite 9i crearea condi+iilor pentru plantarea de material dendrologic tanar prin grija
administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea constructiilor sau retelelor aeriene din jur .

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecjie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti, in
compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, administratorul legal are obliga jia
plantarii a 34ex. arbori tineri cu balot de pimant, circumferin ja trunchiului de 20-
28cm (a trunchiului minimum 7cm) ei TrIal jime corespunzatoare diametrului Tn
func jie de specie, in zonele din care s-a executat defrisarea sau Tn zone deficitare Tn
vegetajie de pe raza sectorului, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020 –
primavara anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga ja de a ar\unja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. Pentru nerespectarea obligatiilor de
plantare Tn compensare se vor aplica sanctiuni conform Art. 4 din HCGMB nr. 304/2009.

De asemenea, pentru exemplarele care se defri§eaza din alveolele aliniamentelor
stradale, la plantare, potrivit prevederilor H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind
amenajarea 9i 'intre+inerea alveolelor stradale din cadrul plantatiilor de aliniament din
Municipiul Bucure9ti, aveji obligajia acoperirii (amenajarii) suprafetei alveolelor cu material
dendrologic.

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, BucurqH, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



Menjionam ci vg revin urmitoarele obligajii :
I

- informarea cetatenilor cu privire la arborii avizati pentru defri9are, prin publicarea
acestor informa{ii, fte pe pagina oficiala de internet a administratorului legal al spa+iilor
veui, fie pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in funcjie de posibilita+ile
informatice si de decizia fiecarei institutii;

- informarea ceta+enilor, in timp util, despre executarea lucrarilor de defri9are, cu
precizarea datei calendaristice 9i a intervalului orar Tn care acestea se vor executa,
tinandu-se cont de zona de actiune 9i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informatii pe pagina oficiala de internet a primariei de sector, in funcjie de posibilita+ile
informatice si de decizia fiecarei institutii.

Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise si realitatea din teren, va fi considerata interventie
asupra arborilor fara 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
Bucure9ti, precum 9i art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea Pi
Tntrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de aliniament din Municipiul
Bucure9ti, acolo unde se impune,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrisare – 34 ex. uscate 95 -100%

(

§ef Serviciu Avize ii Acorduri
Ale\andru NICOLAE

%
tntocmit

Expert Ing. Cristina ENACHE
//L_ (

Red : V.P.. / 4 ex. – 10.09.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http \\\\\\ pmb ro in5tltutii prlmari&dircctii direL-tIa nlccliu a\lze arborl in con'tultdre d\ i/c arbori in cllnbultare php , pe data de. 10 . o S. tOto

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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