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Primăria Sectorului 3 - Bucureşti
18-113320-PS3

18-113320-PS3

Nr.inreg.: 113320
Data inreg.: 20.06.2018
Ora inreg.: 08:31:40
Provenienţa: PRÎMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU
Telefon: 0213021510
Adresant: Prinnăria Sectorului 3 - Bucureşti
Cuprins: Aviz
Adresa:Bucureşti, Splaiul Independentei, nr. 291-293, sector. 6
Adresa Lucrare:Bucuresti, strada
Observaţii: aviz intervenţie 4 arbori
Nr. File:l
Termen de rezolvare: 30 zile
Program de lucru
luni, marţi, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,
joi: 8:30 - 18:30
Telefon
Biroul Relaţii 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
Print

http://192.168.3.14/ps3/registratura/printinreghr.php?An=2018&Nrinreg=113320
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Direcţia Administrarea Domeniului Public
Serviciul Administrarea Domeniului Public
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Intr. Odobeşti nr. 5-7, sector 3
Referitor la adresa dvs nr. 87320/11.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1624278/14.05.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 3784/15.05.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 4 ex. arbori
uscaţi, situaţi în locaţiile menţionate în tabelul anexat solicitării - însoţit de fotografiile
aferente arborilor şi inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs.,
vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti

avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a celor 4
exemplare arbori specificate în tabel.
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr,
prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 ex. arbori

tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în locurile arborilor avizaţi
pentru defrişare, aparţinând speciilor tradiţionale predominante în zonele în care se
face plantarea (tei, frasin, ulm, arţar, salcâm, sâmbovina, stejar, carpen), în toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 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 plantărilor în compensare. în caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.
înainte de materializarea în teren a lucrărilor avizate vă revin următoarele
obligaţii:
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin
publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului
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legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în
funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii:
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare,
cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor
executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea
acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de
posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată
intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul legal al
terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor
art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 4 ex. uscate 80-100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

întocmit: fnsp. Adrian AMUZESCU

RedAVA/2 ex/29.05,20!8 - prezentul aviz a fost postat pe siie-ut RMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_cotisidtare/avize__arbori_in_considtare.php} , pe data
de.........................................
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