
Primăria Sectorului 3 - Bucureşti

18-127849-PS3

IMr.inreg.: 127849 
Data tnreg.: 11.07.2018 
Ora inreg.; 14:20:27
Provenienţa: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI-DIRECTIA DE MEDIU 
Telefon:
Adresant; Primăria Sectorului 3 - Bucureşti 
Cuprins: Aviz 
Adresa:Bucureşti, strada 
Adresa Lucrare:Bucureşti, strada
Observaţii: AVIZ TOALETARE-SPATIUL VERDE FATA BLOC , SC.3-LANGA LOCURILE DE PARCARE 
47-52 , REC. 57182 
Nn 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 nn 32: 021/ 327 5145
“Sediul Campia Libertăţii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

18-127849-PS3



r

v’

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI jjl •;%
!'• t*: :î-:

Direcţia de Mediu

1
ROMANIA
1918-MlSt SĂRBĂTORIM iMPREUNĂ

Nr. 3442/1622073/. Ob, IUL, /Ulii

CA TRE,
Primăria Sectoruiui 3^Direcţia Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sectors

Spre ştiinţă:
D-lui Danciu Vasile, str. Becaţiei nr. 6A, bl. V7, sc. 3, ap. 137, sector 3

Referitor la adresa dvs. nr. 77130/26.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 
1622073/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3442/09.05.2018, prin care transmiteţi 
spre soluţionare cererea d-iui Danciu Vasile, de emitere a avizului de specialitate pentru 
intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde al bl. V7, sc. 3 din str. Becaţiei nr. 6A, 
sector 3, după verificarea efectuată pe teren, în data de 25.05.2018, 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:
Spaţiui verde faţă blocj sc3- lângă locurile de parcare 47-52 ;

- 2 ex. Populus sp. (plop) 0 50-55cm, h 12-13m - Reducerea cu 1/3 a volumului 
coronamentelor si 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 ari.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 reţelelor aeriene.

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.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la 
avizierul blocurilor sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV, 
$imona:şMsdana POPA

Red AVA/3 ex/27.06.201 H - prezentul aviz a fost posta 
(http://www.pmb.ro/instituîii/primaria/directii/direciia_- 
de...........................................

întocmit: Insp. Adrian AMUZESCU

'n_consvtltare/a\ize_arhori_in_consultare.php), pe data

WL.
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