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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Priveste:    aprobarea  documentatiei tehnico-economica pentru  obiectivul  de  

investitii  “ Sistem de Radioficare si Adresare Publica in Parc 

Padurea Vedea “, din  Municipiul  Alexandria 

 

 

Urmare  Notei conceptuale nr. 5403/13.09.2017 inregistrata la  ADP 

Alexandria, in prezent, lucrarile de amenajare peisagistica executate in Parcul 

Padurea Vedea din Municipiul Alexandria au creat un spatiu public pentru 

agrement 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. In vederea completarii si a 

cresterii gradului de confort, este nevoie de executia unui sistem de radioficare si 

adresare publica care sa ofere cetatenilor placerea de a asculta muzica 

ambientala in perimetrul parcului sau cu ocazia desfasurarii diferitelor 

evenimente organizate in Parc Padurea Vedea (petreceri tematice pentru copii, 

etc.). In prezent exista un sistem de radioficare montat doar in zona centrului 

pietonal din municipiu, fiind apreciat de catre cetateni. 



Oportunitatea executarii lucrarilor de montaj a acestui sistem a aparut ca 

urmare a solicitarilor venite din partea cetatenilor care au solicitat pentru 

completarea confortului in parc – dat fiind faptul ca sunt amenajate zonele de 

gratare si picnic – si montarea instalatiei de sonorizare pentru ascultarea de 

muzica ambientala. 

Necesitatea investitiei este pentru cresterea gradului de confort oferit 

cetatenilor municipiului, cat si pentru promovarea localitatii, prin  cresterea 

numarului de locuitori ce beneficiaza de conditii moderne de petrecere a timpului 

liber. 

 

Oportunitatea executarii lucrarilor de montaj a acestui sistem a aparut ca 

urmare a solicitarilor venite din partea cetatenilor care au solicitat pentru 

completarea confortului in parc – dat fiind faptul ca sunt amenajate zonele de 

gratare si picnic – si montarea instalatiei de sonorizare pentru ascultarea de 

muzica ambientala. 

Necesitatea investitiei este pentru cresterea gradului de confort oferit 

cetatenilor municipiului, cat si pentru promovarea localitatii, prin  cresterea 

numarului de locuitori ce beneficiaza de conditii moderne de petrecere a timpului 

liber. 

 

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 incurajarea plimbarilor pe aleile 

amenajate; 

 - cresterea numarului de oameni care vor utiliza zonele amenajate pentru 

gratar, prin imbunatatirea conditiilor pentru desfasurarea activitatiilor de picnic ; 

 - cresterea gradului de practicare a activitatilor spotive pentru toate varstele; 



 

Directorul Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului 

 Public  Alexandria prin  referatul nr.5499/15. 09.2017, solicita aprobarea  

documentatiei tehnico-economica pentru  obiectivul  de  investitii  “ Sistem de 

Radioficare si Adresare Publica in Parc Padurea Vedea “, din  Municipiul  

Alexandria. 

 

 Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, conform 

prevederilor art.45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui 

proiect de hotarare privind  aprobarea  documentatiei tehnico-economica pentru  

obiectivul  de  investitii  “ Sistem de Radioficare si Adresare Publica in Parc 

Padurea Vedea “, din  Municipiul Alexandria,  a  Serviciului Public de interes local 

Administratia  Domeniului  Public Alexandria.  

          Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite impreuna cu Directia Administratia 

Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Alexandria, vor intocmi raportul 

de specialitate care impreuna cu intreaga documentatie va fi prezentata  

Consiliului Local al municipiului Alexandria pentu dezbatere si aprobare.  

                             

 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUSIN 

 


