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REFERAT 

 

 

 

Priveste:    aprobarea  documentatiei tehnico-economica pentru   obiectivul de 

investitie “ Retea  WI-FI  pentru  utilizare  publica  in  Parc   

Padurea Vedea ”,  din  Municipiul  Alexandria 

 

 

         In  conformitate  cu  prevederile  art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea  nr. 215/2001  a 

administratiei   publice  locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Public de interes local 

Administratia Domeniului Public Alexandria se aproba de Consiliul Local al 

municipiului Alexandria. 

Urmare Notei conceptuale nr. 5404/13.09.2017 inregistrata la  ADP Alexandria, 

prin care se impune necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus, avand in 

vedere ca lucrarile de amenajare peisagistica executate in Parcul Padurea Vedea din 

Municipiul Alexandria au creat un spatiu public pentru agreement la standarde inalte, 

prin crearea de spatii verzi, locuri pentru gratare si picnic, locuri de joaca noi si/sau 

reabilitate, foisoare pentru activitati, piste pentru biciclete si pietonale,terenuri sportive, 

etc. toate acestea adaugand un plus de confort pentru cetatenii municipiului si nu numai, 

este nevoie de adaugarea de noi necesitati tehnologice actuale care sa vina in 

intampinarea nevoilor cetatenilor de petrecere a timpului liber avand posibilitati multiple 

de recreere in parc. In vederea completarii si a cresterii gradului de confort, este nevoie 

de executia unei retele WI-FI pentru utilizare publica care sa ofere cetatenilor 

posibilitatea conectarii la internet a  diverselor device-uri. In prezent exista o retea 

publica de WI-FI montata doar in zona centrala a orasului, aceasta  fiind apreciata de 

catre toate categoriile de locuitori ai municipiului. 

Oportunitatea executarii lucrarilor de montaj a acestei retele publice de WI-FI a 

aparut ca urmare a solicitarilor venite din partea cetatenilor care au cerut aceasta facilitate  

pentru completarea posibilitatilor de petrecere a timpului liber in parc Padurea Vedea. 

Necesitatea investitiei este pentru cresterea gradului de confort oferit cetatenilor 

 

 



 

municipiului, cat si pentru promovarea localitatii, prin  cresterea numarului de locuitori 

ce beneficiaza de solutii moderne de conectivitate la internet pentru toate categoriile de 

locuitori. 
 

Implementarea propriu-zisa a proiectului este necesara si oportuna pentru toti 

cetatenii municipiului si va avea urmatoarele beneficii socio-economice: 

 - completarea gradului de confort oferit locuitorilor ce aleg sa isi petreaca timpul 

liber in Parc Padurea Vedea, prin diversificarea modalitatilor de recreere; 

 - cresterea numarului de oameni care vor utiliza toate zonele amenajate in 

perimetrul parcului;  

 - asigurarea nevoilor tehnologice actuale cu privire la cresterea zonelor cu 

conectivitate publica la internet. 

 

Lucrarile se vor realiza in incinta Parcului Padurea Vedea, strada Prelungirea Ion 

Creanga, proprietate publica a Municipiului Alexandria care este si beneficiarul lucrarii si 

este in administrarea ADP Alexandria. Parcul se afla in intravilanul Municipiului si este 

recent amenajat si complet functional.  

 
Pentru acest motiv, consideram  ca se  impune  aprobarea  documentatiei tehnico- 

economica pentru   obiectivul de investitie  “  Retea  WI-FI  pentru  utilizare  publica  in  

Parc   Padurea  Vedea”,  din  Municipiul  Alexandria. 

 

 

 Avand in vedere cele prezentate mai sus,  consideram ca este   necesesara  aprobare 

documentatiei tehnico-economica pentru   obiectivul de investitie “ Retea  WI-FI  pentru  

utilizare  publica  in  Parc   Padurea  Vedea”,  din  Municipiul  Alexandria. 
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