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Primăria Sectorului 3 - Bucureşti

18-113347-PS3

Nr.inreg.: 113347 
Data înreg,: 20.06.2018 
Ora inreg.: 08:50:20
Provenienţa: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU 
Telefon: 0213021510
Adresant: Primăria Sectorului 3 - Bucureşti 
Cuprins: Aviz
Adresa:Bucureşti, Splaiul Independentei, nr. 291-293, sector. 6 
Adresa Lucrare:Bucureşti, strada
Observaţii: ref. aviz intervenţie arbori pe str. Valea Buzăului, nr. 10, Bl. G30 
Nr. File:2
Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru
luni, marţi, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30, 
joi: 8:30 - 18:30
Telefon
Birou! Reiaţii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711
Direcţia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3
-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145
-Sediul Campia Libertăţii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr, 3-5: 021/ 3411 760
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
07. IUN. 2018 .

Nr. 2999/1618338/.
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CÂ TRE,
Primăria Sectorului 3 

Direcţia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeştinr. 5~7, secforS

Spre ştiinţă:
- D-na Stroe Magdalena Elena, e-mail: magdaienaelena.stroe@bcr-leasing.ro
- Asociaţia de proprietari bl. G30, str. Valea Buzăului nr 10, sector 3

Referitor la adresa dvs. nr. 63111/16.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 
1618338/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 2999/25.04.2018, prin care transmiteţi 
spre soluţionare cererea d-nei Stroe Magdalena Elena de emitere a avizului de specialitate 
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde al bl. G30 din str. Valea Buzăului 
nr. 10, sector 3, după verificarea efectuată pe teren, în data de 04.05.2018, în conformitate 
cu prevederile Legii 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 Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm;

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc ~ lateral dreapta ser F:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 18cm, h 5m - reducerea cu 1-2 m din lungimea 
ramurilor orientate spre trotuar, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 12cm, h 5m (crescut în gard) - reducerea cu 1 m din 
lungimea ramurilor orientate spre alee bloc, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a 
coronamentului
Spaţiul verde faţă bloc - lateral stânga sc. E:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 25cm, h 6m (prezintă coronament jos) - reducerea cu 1/4 a 
volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi înălţare a acestuia

- 1 ex. Acer platanoides (arţar sau paltin) 0 20cm, h lOm - eliminarea ramurilor 
uscate şi aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului în vederea eliminării riscului de 
frângere a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile
Spaţiul verde faţă bloc • lateral stânga sc. D: i

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 18cm, h 8m - reducerea cu 1 m din lungimea ramurilor 
orientate spre trotuar, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului

- 3 ex. Thuja sp. (tuia) 0 10-13cm, h 5m - tăieri şi/sau scurtări de ramuri pentru 
echilibrarea coronamentelor şi reducerea cu 0,5-1 m din lungimea ramurilor orientate spre 
trotuar sau bloc (după caz)
Spaţiul verde faţă bloc - lateral stânga sc. C:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 20-25cm, h 9-1 Om - tăieri şi/sau scurtări de ramuri pentru 
echilibrarea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc - lateral stânga sc. B:

- 1 ex. Picea sp. (molid) 0 25cm, h 13m - eliminare ramuri uscate
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 15-22cm, h 10-11m - reducerea cu 1/4 a volumului 

coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestora
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- 1 ex. Acer platanoides (arţar sau paltin) 0 15cm, h 10m - eliminarea ramurilor 
uscate şi aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului
Spaţiul verde lateral stânga bloc :

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 15cm, h 7-8m - tăieri şi/sau scurtări de ramuri pentru 
echilibrarea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Prunus armeniaca (cais) 0 35cm, h 11 m (se află în declin biologic, între sc. 
A-B) - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, fără a se elimina ramurile tinere de la 
baza acestuia şi eliminarea ramurilor uscate

- 3 ex. Acer sp. (arţar) 0 15-20cm, h 10m - eliminarea ramurilor uscate şi aplicarea 
lucrărilor de echilibrare a coronamentului în vederea eliminării riscului de frângere a 
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a 
acestora, fără a se elimina ramurile tinere de la baza coronamentelor la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 22cm, h 11m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 25cm, h 12m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a 

acestora şi eliminarea ramurilor uscate,”"fără a se elimina ramurile tinere de la baza 
coronamentelor la;

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 60cm, h 15-16m
- 1 ex. Juglans regia (nuc) 0 60cm, h 13-14m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a 

acestora şi eliminarea ramurilor uscate la;
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 15-18cm, h 5-7m
- 1 ex. Prunus cerasifera pisardii (corcoduş roşu) 0 30cm, h 9m
- 1 ex. Juglans regia (nuc) 0 40cm, h 11 m t

- 1 ex. Juglans regia (nuc) 0 38cm, h 10 m (înclinat 40-45° spre bloc vecin, prezintă 
scorbură la bază şi cilindru central parţial putred)- eliminare iederă de pe trunchi şi 
reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului cu eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 32cm, h 13m - eliminarea iederei de pe trunchi, tăieri 
şi/sau scurtări de ramuri pentru echilibrarea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Tilia sp. (tei) tritulpinal 0 (12+12+15)cm, h 9-1 Om - reducerea cu 1/4 a 
volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a acestuia
Spaţiul verde lateral dreapta bloc:

- 1 ex. Ailantus sp. (cenuşer) 0 40cm, h 11m - reducerea cu 1/4 a volumului 
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex, Prunus sp. (corcoduş) 0 20cm, h 5m - reducerea cu 1/3 a volumului 
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrarea avizată prin prezenta se va executa prin grija administratorului legal al 
terenului pe care se află arborii, Primăria Sectorului 3, Direcţia Administrarea Domeniului 
Public, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus 
vegetativ a arborilor (primăvara/toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora 
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a 
anului), 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 autoturismelor din jur.
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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 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.

D-na Stroe Magdalena Elena are obligaţia, ca imediat după primirea "avizului să îl 
afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor 
locatarilor.

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

Toaletare • 33 ex.

DiRECTOR EXECUTIV, 
Simona^Mariana POPA

întocmit: Insp, Adrian AMUZJESCU

fltIUN. 2018

Red A VA/4 ex/22.05,2018 - prezentul aviz a fost postai pe site~ul PMB
(htţp://www.pmb.ro/înstitutn/primaria/directii/directiajnediu/avize_arbori_in_con5ultare/avize_arborijn_consuttare.php), pe data 
de......................... ................
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