
Primăria Sectorului 3 - Bucureşti

18-127842-PS3

Nr.inreg.: 127842 
Data tnreg.: 11.07.2018 
Ora inreg,: 14:15:26
Provenienţa: PRÎMARÎA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALA DEZVOLTARE URBANA
DIRECŢIA DE MEDIU
Telefon:
Adresant: Primăria Sectorului 3 - Bucureşti 
Cuprins: Aviz 
Adresa:Bucureşti, strada 
Adresa Lucrare:Bucureşti, strada
Observaţii: AVIZ DEFRIŞARE CU EXTRAGEREA RĂDĂCINILOR SPAŢIU VERDE FATA BLOC 
Nr. File:l
Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru
luni, mart), 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
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare UrbanăJ

Direcţia de Mediu

Nr. 4577/1629726/.... 2oia
CĂ TRE,

Primăria Sectoruiui 3 
Direcţia Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sectors

Referitor la adresa dvs, nr. 98001/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 
1629726/31.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4577/04.06.2018, prin care solicitaţi emiterea 
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde ai bl. D4, 
din str. Prisaca Dornei nr. 4, sector 3, conform prevederilor 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:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc:

1 ex. Populus sp. (plop) 0 50“60cm, h 12-14m, uscat 100%
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija proprietarului/ 

administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind Normele 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 creându-se condiţiile necesare plantării de 
material dendrologîc 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 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 arborelui uscat avizat pentru defrişare, 
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr 
cu balot de pământ, 0 7cm şi înălţimea corespunzătoare diametrului, în funcţie de specie, în 
spaţiul verde al bl. D4, în prima perioadă optimă (toamna 2018 sau primăvara 2019).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din 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 plantării în compensare. In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act 
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare -1 ex. uscat 100 %

DIRECTOR EXECUTIV,

întocmit: Insp. Adrian AMUZESCU

RedAVA/2 ex. /15.06.201S/• prezentul avizcifo.%tpoxtaîpe site-ul PMB
{hUp.'//www.rofmsiîtutii/primariu/directii/directki_mediu/oviz.e_arb(?ri__in_consultare/avize_arb(mJn_amsuUare.php), pe dJtii^e J.[j

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro
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