
DIRECȚIA DE MEDIU 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU: 
 
1. Aviz de toaletare/defrișare pentru vegetația situată în aliniament/spații verzi aferente 
ansamblurilor de locuințe 
 
a) Cerere tip 
b) Cerere cu acordul/ștampila asociației de proprietari pentru vegetația din jurul blocurilor; 
 
2. Aviz de toaletare/defrișare pentru vegetația situată în aliniament/spații verzi aferente 
cimitirelor 
 
a) Cerere tip 
b) Act de concesiune pentru vegetația din cimitire. 
 
3. Aviz de toaletare/defrișare pentru vegetația situată pe teren proprietate particulară a 
persoanelor fizice/juridice 
 
Persoane fizice: 
a) Cerere tip; 
b) Actele de proprietate; 
c) Fotografii relevante din care să reiasă poziționarea arborelui/arborilor, pentru care se face 
solicitarea de toaletare/defrișare; 
d) Angajamentul de plantare în compensare în cazul defrișării de arbori (angajament de 
plantare-conform anexă, sau protocol de plantare încheiat cu administratorul domeniului 
public). 
e) Împuternicire, după caz. 
 
Persoane juridice: 
a) Cerere tip; 
b) Actele de proprietate; 
c) Fotografii relevante din care să reiasă poziționarea arborelui/arborilor, pentru care se face 
solicitarea de toaletare/defrișare; 
d) Angajamentul de plantare în compensare în cazul defrișării de arbori (angajament de 
plantare-conform anexă, sau protocol de plantare încheiat cu administratorul domeniului 
public). 
e) Împuternicire, după caz 
 
4. Aviz de dezafectare a materialului dendrologic în vederea realizării unei construcții 
 
Persoane fizice: 
a) Cerere tip; 
b) Actele de proprietate (pentru o verificare prealabilă a documentației dumneavoastră, 
actele pot fi transmise în format electronic la adresele de e-mail: relatiipublice@pmb.ro  sau 
secretariat.directiademediu@pmb.ro, urmând ca după completarea cu toate informațiile 
solicitate, acestea să fie prezentate în original la sediul PMB în vederea emiterii avizului de 
specialitate); 
c) Planul topografic scara 1:500/1:2000; 
d) Certificat de atestare fiscală/extras de carte funciară; 
e) Certificat de urbanism; 
f) Autorizație de construire; 



g) Actul de reglementare emis de Agenția pentru Protecția Mediului București; 
h) PUZ/PUD și planuri anexă; 
i) Regulamentul de urbanism aferent PUZ/PUD; 
j) HCGMB/HCLS 1-6 pentru aprobare PUZ/PUD; 
k) Plan de amenajare spații verzi aferente construcției conform prevederilor regulamentului 
de urbanism/autorității de mediu; 
l) Planul de plantare în compensare, încheiat cu autoritatea cu care s-a încheiat protocolul și 
vizat de Direcția de Mediu, din cadrul Primăriei Municipiului București (formular tip-anexă); 
m) Aviz emis de către Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului 
București; 
n) Împuternicire, după caz. 
 
Persoane juridice: 
a) Cerere tip; 
b) Actele de proprietate (pentru o verificare prealabilă a documentației dumneavoastră, 
actele pot fi transmise în format electronic la adresele de e-mail: relatiipublice@pmb.ro  sau 
secretariat.directiademediu@pmb.ro, urmând ca după completarea cu toate informațiile 
solicitate, acestea să fie prezentate în original la sediul PMB în vederea emiterii avizului de 
specialitate); 
c) Planul topografic scara 1:500/1:2000; 
d) Certificat de atestare fiscală/extras de carte funciară; 
e) Certificat de urbanism; 
f) Autorizație de construire; 
g) Actul de reglementare emis de Agenția pentru Protecția Mediului București; 
h) PUZ/PUD și planuri anexă; 
i) Regulamentul de urbanism aferent PUZ/PUD; 
j) HCGMB/HCLS 1-6 pentru aprobare PUZ/PUD; 
k) Plan de amenajare spații verzi aferente construcției conform prevederilor regulamentului 
de urbanism/autorității de mediu; 
l) Planul de plantare în compensare, încheiat cu autoritatea cu care s-a încheiat protocolul și 
vizat de Direcția de Mediu, din cadrul Primăriei Municipiului București (formular tip-anexă); 
m) Aviz emis de Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București; 
n) Împuternicire, după caz. 
 
5. Aviz de specialitate referitoare la lucrările de infrastructură (rețele tehnico-edilitare 
și stradale) 
Persoane fizice: 
a) Cerere tip; 
b) Certificat de urbanism; 
c) Autorizație de construire; 
d) Plan de situație anexat la certificatul de urbanism, (realizat pe plan topografic/cadastral 
actualizat în care sunt evidențiate spațiile verzi/arbori/arbuști afectate de traseul lucrării), 
anexat la certificatul de urbanism scara 1:500 
e) Plan de încadrare în zonă scara 1:2000; 
f) Plan de coordonare avizat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, sau, în 
situația în care prin certificatul de urbanism nu se solicită planul de coordonare, avizele 
individuale de la deținătorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale; 
g) Avizul de traseu emis de administratorul domeniului public (Administrația Străzilor, 
Administratorul Domeniului Public) unde se execută lucrarea, care va cuprinde descrierea 
traseului lucrării, cu menționarea zonelor afectate; 



h) Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului/ actul administrativ al 
acesteia (APMB); 
i) Memoriul tehnic care va conține, în cadrul capitolului descrierea lucrărilor ce fac obiectul 
proiectului: amplasamentul, topografia acestuia, detaliind lungimea, atât a rețelei, cât și a 
branșamentelor/racordurilor proiectate, localizarea acestora în teren, modalități de executare 
a lucrărilor (săpătură deschisă, foraj orizontal, etc) dimensiunile săpăturii; în cazul în care, 
există instalații auxiliare (echipamente/stații de pompare/instalații) propuse prin proiect care 
afectează spații verzi/arbori/arbuști, se va detalia amplasamentul acestora/soluția de 
amplasare; 
j) Dovada deținerii proprietății imobilului pentru care se solicită avizul (dacă este cazul); 
k) Alte documente (împuternicire, copie CI/BI reprezentant, protocol de plantare, etc) . 
 
Persoane juridice: 
a) Cerere tip; 
b) Certificat de urbanism; 
c) Autorizație de construire; 
d) Plan de situație anexat la certificatul de urbanism, (realizat pe plan topografic/cadastral 
actualizat în care sunt evidențiate spațiile verzi/arbori/arbuști afectate de traseul lucrării), 
anexat la certificatul de urbanism scara 1:500 
e) Plan de încadrare în zonă scara 1:2000; 
f) Plan de coordonare avizat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, sau, în 
situația în care prin certificatul de urbanism nu se solicită planul de coordonare, avizele 
individuale de la deținătorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale; 
g) Avizul de traseu emis de administratorul domeniului public (Administrația Străzilor, 
Administratorul Domeniului Public) unde se execută lucrarea, care va cuprinde descrierea 
traseului lucrării, cu menționarea zonelor afectate; 
h) Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului/ actul administrativ al 
acesteia (APMB); 
i) Memoriul tehnic care va conține, în cadrul capitolului descrierea lucrărilor ce fac obiectul 
proiectului: amplasamentul, topografia acestuia, detaliind lungimea, atât a rețelei, cât și a 
branșamentelor/racordurilor proiectate, localizarea acestora în teren, modalități de executare 
a lucrărilor (săpătură deschisă, foraj orizontal, etc) dimensiunile săpăturii; în cazul în care, 
există instalații auxiliare (echipamente/stații de pompare/instalații) propuse prin proiect care 
afectează spații verzi/arbori/arbuști, se va detalia amplasamentul acestora/soluția de 
amplasare; 
j) Dovada deținerii proprietății imobilului pentru care se solicită avizul (dacă este cazul); 
k) Alte documente (împuternicire, copie CI/BI reprezentant, protocol de plantare, etc) 


