PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dkecţia de Mediu

Nr. 11916/1692341/

CĂTRE
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCURESTI
Str. Aristide Demetriade nr 2, eL 2, birou nr. 18, sector 1, Bucuresti

(

Calea Griviţei —RA TB Carpaţi, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată )a P.M.B, cu nr 1692341/19.12.2018 i la
Direcţia de Mediu cu nr.11916/20.12.12.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate
cerut prin Certificatul de Urbanism nr. 913/R11656924/29.11.2018, în scopul „obtinerii
autońzaţiei de construire în vederea elaborării documentaţiei pentru autorizarea
executării Iucrărilor de construire privind :executare pasarelă pietonală pe Calea
Griviţei —RATB CARPAŢI sector 1", Ia verificarea efectuată pe teren in data de
10.01.2019, s-a constatat că amplasarea capetelor pasarelelor se execută fără
afectarea arborilor din zonă.
ln urma analizării dosarului, În conformitate cu prevederiie
H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţía
solicitării revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrădlor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe
teritoriul Municipiului Bucureti, art. 4, Iit. b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucvări de defrisare sau
toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Director Executiv
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Expert Vasilica
Rcd..I' V-1 c-l 1.012019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 11918- 1116923491

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

Spre ştiinţă:
Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI
Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 18, sector 1, Bucuresti
-

-

Referitor Ia adresa CMDDB nr. 5168/19.12.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1692349/19.12.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.11918/20.12.12.2018, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru realizarea unei pasarele pietonale pe sos.
Alexandriei în apropierea Penitenciarului Rahova, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 14.01.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic situat în vecinatatea vUtoarei pasarele care necesită Iucrări de intervenţie ( nu
este sitat pe amprenta Ia soI a vfltoarei construcţii), pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament
din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
In aliniament stradal sos. Alexandriei, vis a vis Penitenciarul Rahova (pana in
trecerea de pietoni pe sensul de mers dinspre Bragadiru):

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun4 cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:
1 ex. Quercus sp. (stejar) O 40 cm, h 10 m

-

1 ex. Morus sp.bitulpinal (dud) 020 22 cm, h 10 11 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor si păstrarea alveolei:
In aliniament stradal sos. Alexandriei, vis a vis Penitenciarul Rahova (pana in
trecerea de pietoni pe sensul de mers dinspre Bragadiru) Ia intersecţie cu str.
Vidului:
1 ex. specie neidentificată 0 15 cm, h 4 m uscat 100%
-

-

-

-

—

Bd. Regina EUsabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sedor5, Buçureşti, Ramânia
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţeielor aeriene, astfel
toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anuiui)
defrişarea şi scoaterea rădăciniior arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fonduiui vegetai, în compensarea arboreiui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore
tânăr cu baiot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înăiţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în Iocul celui defrisat, cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 si a distanţei reglementare faţă de clădiri şi reţele
de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvarai toamna anului 2019.
La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea vedficădi 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 vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterfl pentru Iucrările de
toaletare, Iucrăriie de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.
Toaletare 2 ex. arbori
Defrişare 1 ex. uscat 100%
-

-

—

—

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina

i6 exJl 5.01 .2019

r

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://w.pmb.ro.institutii/primaria/direçţii/directia rnediu/avize aóod in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de...

Bd. Regina Elisabeta nr.47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 021.305,55.00
http://www.pmb.w

.Ů'
i

I
_flI

IO1

I

i

—

.—..rr

r -

-r,a :..‚ ..az.a-'
-

‚e

