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Doamnelor și domnilor consilieri locali,
Stimați locuitori ai orașului Băile Govora,
Dragi colegi,

Raportul Primarului orașului Băile Govora,
prezentat în fiecare an, reprezintă pentru toți
un material de reflecție, de analiză dar și o
necesitate, în contextul preocupărilor pentru
o reală deschidere și transparență a instituției
noastre.
Prin acest document, care este de fapt o
radiografie pragmatică a activității Primăriei
Orașului Băile Govora, supunem atenției
tuturor celor interesați date concrete despre
modul în care au fost folosiți banii publici.
Dacă ni s-ar cere să definim Băile Govora în
doar câteva cuvinte, cred că acestea ar fi: un
loc al binefacerii, un loc care continuă să evolueze. Băile Govora de astăzi
continuă tradiţia de dezvoltare deprinsă din istorie, înţelegând să nu rămână
la stadiul de oraş al provinciei, ci să devină mereu altceva, mai bun.
Băile Govora este o zonă foarte frumoasă, binecuvântata de Dumnezeu, pe
care, dacă împreună o vom administra bine, tot împreună vom trăi mai bine.
Sunt de aceea mândru să urez „Bun venit” în Băile Govora tuturor celor care
trec prin oraşul nostru. Fie că veţi sta o zi sau mai mult, fie că veţi descoperi
că puteţi numi Băile Govora „acasă”, sunteţi, cu toţii, prietenii noştri.
Efectele acestor investiții în viața comunității se regăsesc într-o
creștere a calității vieții și într-un pas înainte pentru stațiune în atingerea
obiectivului de a face din Băile Govora orașul cel mai potrivit pentru a locui,
a pune bazele unei familii, a avea acces la educație de calitate și a trăi într-un
mod plăcut și în siguranță.
Mai mult decât oricând, comunităţile locale sunt forţate să găsească
modalităţi noi şi creative pentru a face faţă presiunilor cu care se confruntă.
Abordări noi sunt necesare atât pentru a rezolva problemele prezentului, cât
şi pe cele ale viitorului. Dacă cetăţenii şi autorităţile nu vor realiza faptul că
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există o profundă schimbare în contextul rezolvării de probleme la nivel
local, şansele ca reacţia lor să fie cea potrivită sunt foarte slabe.
Băile Govora este şi va fi un spațiu al realizării individuale și colective,
cu cetățeni activi, un mediu turistic, economic, dinamic și competitiv, capabil
să utilizeze resursele într-un mod integrat și să ofere o dezvoltare
sustenabilă a comunității; un model de bună guvernare, cu o administrație
transparentă, progresistă, performantă, în care cetățeanul va fi partenerul
administrației; un pol de excelență în turism.
Pe tot parcursul anului, ne-am desfăşurat activitatea de reprezentanţi
ai administrației publice locale ţinând cont de nevoile comunităţii locale, cu
care ne-am consultat în mod periodic, prin dezbateri publice, întâlniri cu
locuitorii şi dialog permanent cu sprijinul noilor tehnologii. Am ascultat
propuneri, iniţiative şi critici şi am încercat să le integrăm în proiectele
noastre.
Scopul activităţii noastre a fost orientat, în principal, spre
îmbunătăţirea managementului administraţiei publice locale, o necesitate
majoră pentru armonizarea şi îmbunătăţirea mecanismelor de stabilire a
bugetelor aferente, dezvoltarea sectorului investiţional şi de planificare,
facilitarea procesului de dezvoltare economico - socială, urmărind, ca
finalitate, satisfacerea nevoilor cetăţenilor, prin asigurarea unor servicii
publice de calitate.
În acest sens, o atenţie deosebită am manifestat-o în legătură cu
punerea în executare a legislaţiei din domeniul administraţiei, ca premisă
esenţială a reformei, în paralel cu promovarea iniţiativelor şi aplicarea
hotărârilor locale.
În baza Legii administraţiei publice locale şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Băile Govora,
activitatea noastră a vizat îmbunătăţirea permanentă a muncii şi a urmărit
instituirea unor modalităţi de lucru în deplină legalitate şi cu eficienţă la
toate nivelurile: Consiliul Local, comisiile de specialitate, conducerea
operativă a aparatului propriu..
Pregătirea şedinţelor Consiliului Local s-a făcut în bune condiţii, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
în sensul convocării, întocmirii la zi şi analizării materialelor dezbătute în
şedinţele comisiilor de specialitate.
Şedinţele Consiliului Local au fost publice, asigurându-se o totală
transparenţă faţă de mass-media şi locuitorii oraşului. Hotărârile au fost
comunicate tuturor instituţiilor locale şi judeţene precum şi serviciilor
subordonate. Comunicarea hotărârilor Consiliului Local către Prefectură
pentru controlul de legalitate s-a făcut în termen, nicio hotărâre adoptată nu
a fost atacată în contencios pe motiv de nelegalitate.
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O atenţie deosebită şi un sprijin nemijlocit s-a acordat pentru
funcţionarea în bune condiţii a serviciilor publice de interes local aflate
în subordine, precum şi activităţilor de investiţii, social-culturale şi edilitargospodăreşti şi, în general, tuturor preocupărilor în care Consiliul Local,
primarul oraşului şi aparatul propriu au fost implicate.
Încercăm astfel, să îmbunătățim în fiecare an calitatea și eficiența
activităţii noastre, aceste deziderate realizând-se prin participarea
locuitorilor orașului în procesul administrativ, la luarea deciziilor într-un
mod corect și deschis. Acest material de analiză este unul din instrumentele
prin care instituția pe care o conduc și o reprezint pune la dispoziția
cetățenilor, în format letric și electronic, pe căi media, modalități pentru a se
informa corect asupra activităţii și rezultatelor muncii noastre.
Gospodărirea eficientă a bugetului local, promovarea unor proiecte și
programe de dezvoltare, continuarea planului local de acțiune având ca
principal scop bunăstarea locuitorilor orașului Băile Govora au fost
obiectivele principale pe care le-am urmărit și în decursul anului 2017.
Realismul, răbdarea și implicarea activă a fiecăruia din locuitorii
stațiunii vor dovedi încă o dată că, împreună, într-o echipă unită, vom rămâne
la fel de echilibrați indiferent care vor fi greutățile anului care tocmai a
început.
Gândirea unitară, pe termen lung, dorința de a îndeplini nevoile
comunității, creșterea calității mediului educațional și a numărului
performanțelor școlare și sportive ale tinerilor, îmbunătățirea imaginii
zonelor de interes turistic ale stațiunii, stimularea investițiilor și crearea de
noi locuri de muncă, toate acestea vă vor da dreptul la o existență decentă și
demnă, iar mie, primarului orașului dumneavoastră, îmi va reveni obligația
de a îndeplini obiectivele propuse în ciuda limitărilor financiare, datorate
crizei economice.
Prezentul raport este doar o sinteză a proiectelor realizate,
surprinzând doar o mică parte din volumul de muncă pe care angajații
Primăriei l-au realizat de-a lungul unui an. Totuși, am încredere că
informațiile din prezentul document vă vor oferi o imagine a direcției
ascendente pe care stațiunea Băile Govora se menține, astfel încât fiecare
cetățean să beneficieze de servicii publice eficiente.
Judecând unilateral prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, raportul meu ar fi trebuit să se încheie aici, limitându-se doar
la o raportare a activităţii personale şi numai în direcţia respectării
hotărârilor Consiliului Local.
Întrucât consider că atât activitatea Consiliului Local cât şi cea a
primarului şi a aparatului propriu, nu pot fi separate de contextul general al
vieţii economice şi sociale a oraşului nostru, am decis să completăm acest
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raport cu prezentarea programelor şi activităţilor în care am avut implicare,
cu detalierea după caz a anumitor date.
Am deosebita onoare să vă fiu alături și să vă reprezint pe fiecare dintre
dumneavoastră, locuitorii orașului și localităților componente Gătejești și
Curături, astfel încât vă invit să mă susțineți în acțiunea de dialog permanent,
orice observație, sugestie sau chiar critică fiind binevenite.
Vă mulțumesc!
Mihai MATEESCU
Primarul Orașului Băile Govora

Cuprins:
Pag. 7 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 18 –
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

22
22
31
33

–
–
–
–

Investiții - lucrări de construcții, reparații şi
modernizări
Prevenirea efectelor nedorite în cazul unor
situații de urgență
Proiecte ale administrației publice locale
Grija pentru tinerii cetățeni și
Implicarea lor în activități din comunitate
Protecția socială
Agrement, sărbători, cultură, sport
Dialog permanent. Transparență.
Alte aspecte esențiale pentru
promovarea și dezvoltarea comunității
locale

Pagina | 6

Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a Orașului Băile Govora - 2017

I. INVESTIȚII - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII, REPARAŢII ŞI
MODERNIZĂRI
Cea mai mare și importantă investiție finalizată în anul 2017 a fost
reabilitarea fostului cinematograf, printr-un amplu program de finanțare
derulat prin Compania Națională de Investiții în cadrul proiectului
”Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural din
orașul Băile Govora, județul Vâlcea”.
În anul 2016 au început lucrările de reabilitare, modernizare și dotare
a noului așezământ cultural iar în anul 2017 acestea au fost finalizate odată
cu realizarea branșamentelor la utilități. Valoarea totală a investiției s-a
ridicat la 3.100.00 lei cu TVA, din care aproximativ 69.000 lei contribuție a
beneficiarului, respectiv Primăria orașului Băile Govora. Tot în anul 2017 a
fost întocmită și documentația privind securitatea la incendii pentru această
clădire. Prin proiect nu s-au finanțat dotări cu echipamente profesionale
audio-video pentru proiecția de filme, urmând ca acestea să fie achiziționate
din bugetul local sau din sponsorizări. În paralel, în anul 2017, am solicitat
Companiei Naționale de Investiții includerea într-unul din programele de
finanțare viitoare în vederea dotării centrului cultural cu aparatură
profesională pentru proiecția de filme.
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De asemenea, în anul 2017, au fost finalizate lucrările la noua grădiniță
în cadrul proiectului ”Grădiniță cu program normal pentru trei grupe”,
finanțat de MECTS și Consiliul local Băile Govora (408.000 lei – contribuție
proprie beneficiar constând în sistematizare, branșamente, locuri de joacă,
spații verzi).
Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeana în anul 2007, au
apărut reglementări noi privind educația copiilor preșcolari, prin
diversificarea activităților și aptitudinilor pentru care sunt pregătiți aceștia,
activități ce necesită spații și dotări adecvate, care să răspundă tuturor
normelor de igienă, sănătate etc.
Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS), prin Unitatea de
Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și
Universitare (UMPMRSU), implementează Proiectul privind Reforma
Educației Timpurii (PRET), proiect cofinanțat prin împrumut de la Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei și cu contribuția Guvernului României. În
programul de reabilitare educațională timpurie (PRET), au fost cuprinse
grădinițele cu program normal situate în mediul rural sau urban, care nu
dispun de spații adecvate învățământului preșcolar.
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S-au efectuat, de asemenea, diverse lucrări de reparații, modernizări și
asfaltări în toate zonele oraşului şi în localităţile componente Gătejeşti şi
Curături, astfel:
 Plombări asfaltice;
 Refacerea marcajelor rutiere;
 Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi;
 Împrăștierea de macadam și pietriș pe străzi din localitățile
componente Curături și Gătejești;
 Reamenajarea unor spații verzi degradate prin plantarea de arbori
și arbuști ornamentali, flori și gazon;
 Refacerea unor pasarele pietonale de lemn peste pârâul Hința care
au fost degradate de condițiile atmosferice (ploi, ninsori, îngheț);
 Înlocuirea balustradelor și segmentelor de gard din panouri zincate
din zona parcului și a traseului de cură balneară, avariate ca urmare
a căderii unor copaci.
În anul 2017 a fost înființat serviciul de iluminat public și a fost
întocmită documentația aferentă funcționării acestuia, premergătoare
delegării prin gestiune a serviciului, în condițiile legii, către un operator
autorizat.
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II. PREVENIREA EFECTELOR NEDORITE ÎN CAZUL UNOR
SITUAȚII DE URGENȚĂ
Având în vedere evoluția fenomenelor meteorologice din ultimii ani
care au dus la inundații și la procese accentuate de eroziune a solului, cu
precădere pe versanți, pentru a preveni efecte nedorite care pot apărea în
urma unor astfel de procese și fenomene, în cadrul Comitetului Local pentru
Situații de Urgență am analizat toate zonele din oraș și localitățile
componente vulnerabile la astfel de efecte. În urma analizei efectuate, în
cadrul CL Băile Govora, și în anul 2017 au fost adoptate hotărâri cu privire la
realizarea unor studii de fezabilitate în vederea accesării de fonduri pentru
intervenția în zonele vizate de inundații, eroziune și alunecări de teren.
În anul 2017 am solicitat, în mai multe rânduri, Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și
Companiei Naționale de Investiții alocarea de fonduri pentru implementarea
celor două proiecte pentru care au fost întocmite documentațiile tehnice:
1. ”Combatere alunecare de teren în zona Palangine, oraș Băile
Govora”.
2. ”Combatere eroziuni de adâncime a unor văi de pe raza orașului
Băile Govora, județul Vâlcea”.
De asemenea, au fost actualizate și îmbunătățite mai multe planuri și
regulamente care vizează activitatea și funcționarea SVSU și CLSU, astfel:
1. Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență Băile Govora;
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului Local
pentru Situații de Urgență Băile Govora;
3. Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în orașul Băile
Govora pentru anul 2017;
4. Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluării
accidentale al orașului Băile Govora pentru perioada 2014-2017;
5. Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru orașul Băile
Govora – 2017;
6. Planul de apărare împotriva incendiilor de pădure pentru anul 2017.
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III. PROIECTE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
A. PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE SUSTENABILITATE
1. DEZVOLTAREA ŞI CONSOLIDAREA TURISMULUI DIN ORAŞUL BĂILE
GOVORA PRIN PROMOVAREA POTENŢIALULUI TURISTIC LOCAL
Implementarea proiectului a fost finalizată în anul 2015 și, în
conformitate cu prevederile contractuale și cele din cererea de finanțare,
beneficiarul este obligat ca pe o perioadă de 5 ani să asigure din resurse
proprii sustenabilitatea proiectului.
În anul 2017 – al doilea an din perioada de sustenabilitate - prin
intermediul Punctului de informare turistică din cadrul Primăriei orașului
Băile Govora au fost distribuite turiștilor materiale de promovare realizate
în cadrul proiectului urmând ca în anul 2018 să fie reeditate alte materiale
iar echipa care asigură sustenabilitatea proiectului să participe la două ediții
naționale ale unor târguri de turism.
Indicatorii aferenți acestui proiect se prezintă după cum urmează:
DENUMIRE INDICATOR
Produse turistice cu
specific local / regional
/ naţional promovate
la nivel local / regional
/ naţional
Site de promovare
conţinând baze de date
cu informaţii turistice
Materiale
promoţionale tipărite
(pliante, broşuri, cărţi
poştale etc.)
Materiale de
promovare de mari
dimensiuni (afişe,
bannere, panouri
publicitare, panouri cu
hărţi cuprinzând trasee
turistice)
Materiale de
promovare pe suport

Realizat

Menţinut

1

1

1

1

17.000

17.000

1.540

1.540

2.000

2.000

Comentarii
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electronic (CD-uri,
DVD-uri)
Material de prezentare
– 1 film
Obiecte promoţionale
(pixuri, pahare)
Obiecte promoţionale
cu specific local
(ţesături, ceramică,
sticlă)
Participări la
evenimente naţionale şi
regionale
Participări la
evenimente locale
Apariţii media dedicate
proiectului
Contacte cu operatori
de turism

100

100

2.000

2.000

2.000

2.000

11

11

9

9

30

30

30

30

Particularizând, putem afirma că specificul balneoclimateric, cu
focalizare în principal pe turismul balnear, a făcut ca staţiunea Băile Govora
să aibă ca principali „clienţi” persoane cu putere mică de cumpărare –
pensionari şi persoane angajate în sectoarele bugetare -, ale căror bilete de
tratament sunt subvenţionate în cea mai mare parte de către stat.
De aceea, promovarea potenţialului turistic din staţiunea Băile Govora
va crea premisele oferirii unui produs turistic competitiv, de calitate. Aceasta
va determina atât creşterea confortului şi a gradului de satisfacţie a
categoriilor sociale mai sus amintite, cât şi atragerea unor noi segmente de
turişti, ceea ce va duce la creşterea numărului de persoane interesate de
serviciile oferite de staţiunea Băile Govora.
Sustenabilitate financiară.
Consiliul Local Băile Govora va aloca resurse financiare stabile şi suficiente
pentru a asigura operarea şi menţinerea structurii finanţate.
Sustenabilitatea financiara va fi asigurata în continuare din surse proprii.
Sustenabilitate tehnică a proiectului va fi asigurată de Consiliul Local
Băile Govora astfel:
▪ susţinerea cu materiale de promovare a instituţiilor publice
locale în realizarea activităţilor incluse în programul anual de
manifestări culturale, precum şi a unor activităţi care rezultă în urma
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colaborării şi parteneriatului cu diverse instituţii şi entităţi de
cultură europene;
▪ abordarea într-o nouă manieră a marketingului destinaţiilor;
▪ administrarea portalului de informaţii turistice de către
specialistul IT din cadrul Primăriei Oraşului Băile Govora;
▪ păstrarea destinaţiei bunurilor achiziţionate prin proiect,
respectiv folosirea materialelor de promovare doar pentru
promovare gratuită în cadrul centrelor / punctelor de informare
turistică şi promovare.
La epuizarea materialelor de promovare realizate prin acest proiect
Consiliul Local Băile Govora va realiza, din bugetul propriu, alte materiale
de promovare. Costurile vor fi însă mult mai reduse, implicând doar
multiplicare.
2. REABILITAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE A STAȚIUNII
BALNEARE BĂILE GOVORA, JUDEȚUL VÂLCEA
Implementarea proiectului a fost finalizată în anul 2013 și, în
conformitate cu prevederile contractuale și cele din cererea de finanțare,
beneficiarul este obligat ca pe o perioadă de 5 ani să asigure din resurse
proprii sustenabilitatea proiectului.
Anul 2017 este ultimul an al perioadei de sustenabilitate și, la fel ca în
anii anteriori, am asigurat funcționarea echipamentelor achiziționate în
cadrul proiectului pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, au fost
efectuate diverse reparații la băncuțe, coșuri de gunoi, scena amfiteatrului,
gardul care asigură împrejmuirea, parapetul metalic, motoarele de la
sistemul de pompare a apei la cascadă etc. Totodată au fost plantate flori și
diverse specii de arbori și arbuști în parcul central și au fost reamenajate
spații verzi degradate.
3. ”DEZVOLTAREA SERVICIILOR PUBLICE PRIN IMPLEMENTAREA DE
SOLUȚII E-GUVERNARE ÎN JUDEȚUL VÂLCEA”
Proiectul se află în al doilea an de sustenabilitate și are ca obiectiv
principal implementarea unor soluții de e-guvernare prin:
- achiziționarea de echipamente hardware și licențe software pentru
realizarea unui sistem informatic integrat de impozite și taxe locale, registru
agricol, GIS și contabilitate;
- eficientizarea activităților interne ale instituției prin folosirea de
mijloace moderne ale tehnologiei informației și comunicațiilor (ex. plată online).
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În anul 2017 a fost dezvoltat modulul de plată on-line a amenzilor de
circulație, taxelor și impozitelor prin intermediul portalului Ghiseul.ro astfel
încât fiecare contribuabil poate efectua plata amneziilor de circulație, a
taxelor și impozitelor din fața calculatorului, fără a se mai deplasa la sediul
instituției. Plățile se pot face direct de pe site-ul instituției la adresa
http://www.primaria-baile-govora.ro/plati-online/

În cadrul aceluiași proiect, în anul 2017, modulul ”Registru agricol” a
fost conectat la aplicația RAN (Registrul Agricol Național) prin care se
poate consulta online datele referitoare la gospodăriile proprii cu
vizualizarea acestora în mod geospaţial acolo unde există informaţie
geospaţială, semnalarea de situaţii neconforme, consultarea de statistici de
interes public.
De asemenea, în anul 2017, Primăria Orașului Băile Govora s-a înrolat
în aplicația RENNS (Registrul Național de Nomenclatură Stradală),
urmând ca în anul 2018 să fie încărcat în aplicație tot nomenclatorul stradal
al orașului, inclusiv localitățile componente Curături și Gătejești.
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B. PROIECTE PRIORITARE PROPUSE PENTRU A FI DEPUSE ȘI
IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA 2014-2020 ÎN CADRUL PROGRAMULUI
OPERAȚIONAL REGIONAL, ÎN PARTENERIATE PUBLICE PRIVATE SAU ÎN
CADRUL ALTOR PROGRAME NAȚIONALE SAU EXTERNE CU FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ
1. ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATERICĂ BĂILE
GOVORA, JUDEȚUL VÂLCEA”
Au fost efectuate studii geotehnice și ridicări topografice pentru 26 de
străzi care urmează a fi incluse într-un proiect de modernizare care se va
depune în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Axa 7.1 /
Axa 13) și Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) în anul 2018,
imediat ce va fi finalizată etapa de intabulare și obținere a extraselor de carte
funciară. Considerăm că prioritară pentru dezvoltarea potenţialului turistic
este și modernizarea infrastructurii stradale din stațiune si localitățile
componente, fapt care ne-a determinat să întocmim proiectul mai sus
menţionat. În anul 2017 au fost întocmite studiul de fezabilitate și expertiza
tehnică a acestor străzi.
Acest proiect va avea și o componentă de agrement care va veni în
completarea ofertei turistice: amenajarea terenului de sport din parcul
central pentru practicarea de sporturi diferite iar în anotimpul rece
montarea unor echipamente speciale pentru funcționarea unui patinoar în
aer liber, montarea unor echipamente de fitness, mese de tenis și de șah în
aer liber în diferite zone din parcul central, amenajarea spațiilor verzi dintre
trotuare și străzile principale.
Mai mult, 6 străzi au fost incluse în Lista obiectivelor de investiții
pentru PNDL II în perioada 2017-2020. Alături de aceste străzi, prin
program se va finanța și execuția unui podeț casetat peste pârâul Hința în
zona Sondei 618. Valoarea totală alocată de la bugetul de stat pentru aceste
obiective este de 5.363.241,02 lei, defalcată astfel:
- Realizare podeț casetat peste pârâul Hința în zona sondei 618,
orașul Băile Govora, județul Vâlcea – 373.736 lei;
- Modernizare străzi (Tudor Vladimirescu, Viorelelor, Pieţii,
Căpşunilor, Zăvoiului, Colinei) în oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea
– 4.989.505,02 lei.
În anul 2018, după stabilirea bugetului local, vor fi adoptate hotărârile
de consiliu local privind contribuția proprie și aprobarea documentațiilor
tehnice aferente în vederea începerii lucrărilor de execuție.
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2. ”MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORAȘUL BĂILE GOVORA
ȘI LOCALITĂȚILE COMPONENTE CURĂTURI ȘI GĂTEJEȘTI”
În anul 2016 Primăria Orașului Băile Govora a întocmit un audit al
sistemului de iluminat public al orașului și localităților componente Curături
și Gătejești pentru modernizarea și
eficientizarea acestuia. Totodată a fost
realizat și un studiu de fezabilitate.
În luna februarie 2018 se va
deschide Axa 3, Operațiunea 3.1.c –
creșterea eficienței energetice în sistemul
de iluminat public - POR 2014-2020.
Urmează ca în primul trimestru din
anul 2018 să fie pregătită documentația
aferentă depunerii cererii de finanțare astfel încât proiectul să fie depus spre
evaluare în sistemul My SMIS 2014 în timp util.
Prin acest proiect, mare parte din rețeaua electrică aeriană va fi
îngropată, vor fi utilizate corpuri de iluminat economice tip LED, vor fi
înlocuiți stâlpii existenți și va fi realizat un sistem inteligent de telegestiune
al întregii rețele.
3. PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
În baza Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat la Washington,
în 17 aprilie 2015, între Guvernul României și Banca Internațională de
Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), în data de 14 octombrie
2015 a intrat în efectivitate Proiectul privind Învățământul Secundar
(ROSE), implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării
Științifice (MENCȘ), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanțare Externă (UMPFE). Proiectul ROSE, în valoare totală de 200 de
milioane de euro, este finanțat integral de BIRD și se va derula pe o
perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022.
Proiectul ROSE a fost elaborat luând în considerare principalul
obiectiv strategic național al României de asigurare a unei piețe a muncii
incluzive și eficiente prin educație și formarea de competențe. Proiectul
ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat,
acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii
timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, la creșterea
participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții și la
îmbunătățirea oportunităților în învățământul terțiar pentru populația
României. Aceste eforturi vor fi susținute financiar, în mod
complementar, și din fondurile Uniunii Europene aprobate pentru perioada
2014-2020.
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Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea
tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de
retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate în cadrul
proiectului.
Rezultatele așteptate ale ROSE sunt:
1. Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele
sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 6,5% la ținta
finală de 3,5%;
2. Reducerea, în școlile sprijinite în proiect, a procentului liceelor cu
rate de abandon peste 7%, de la valoarea de referință de 23,1% la
ținta finală de 10%;
3. Creșterea ratei de absolvire în liceele sprijinite în proiect, de la
valoarea de referință de 86,9% la ținta finală de 93%;
4. Creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat în liceele
sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 49,6% la ținta
finală de 59%;
5. Creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile
sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 82,3% la ținta
finală de 84,5%.
Liceul Tehnologic Băile Govora a fost inclus în anul 2017 în lista
liceelor eligibile, ca urmare a scrisorii de intenție transmise către MECT –
UMPFE, fiind programat pentru runda a doua de finanțare cu un grant total
de 70.000 Euro.
Proiectul intitulat ”Puterea Optimismului spre TOP – POT” a fost
depus în anul 2017 și se află în etapa de evaluare financiară.
Granturile se acordă pe o perioadă de 4 ani, liceele având astfel
timp suficient pentru implementarea activităților pe durata unui întreg ciclu
liceal. Perioada de derulare a activităților proiectului începe la data intrării
în vigoare a acordului de grant și se încheie la data închiderii proiectului.
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IV. GRIJA PENTRU TINERII CETĂŢENI ȘI IMPLICAREA LOR ÎN
ACTIVITĂȚI DIN COMUNITATE
Identitatea și conștiința națională se manifestă în culorile naționale, în
operele marilor scriitori, poeți și artiști ai poporului nostru, în obiceiuri și
tradiții, în portul și arta populară, în muzica marilor compozitori români
precum și în operele acestora, în toate invențiile cercetătorilor români
renumiți pe plan mondial și de asemenea, în conduita fiecăruia dintre noi,
atât în țară cât și în străinătate.
În această perioadă de majore transformări economice, impactul
negativ al crizei economice mondiale, exercitat asupra societății romanești,
a condus la o alterare a stilului de viață a oamenilor, afectând major si aspecte
esențiale ale valorilor tradiționale. Cu alte cuvinte, asistăm de fapt, la o criză
de valori la nivel macro și microsocial, care se răsfrânge și asupra identității
naționale a românilor.
În colaborare cu compartimentele stare civilă şi informatică, tinerilor
căsătoriţi precum și celor care au împlinit vârsta majoratului le-au fost
oferite diplome respectiv certificate de cetățean cu drepturi depline care să
le amintească peste ani de aceste momente.
O prioritate majoră personală dar și a administrației locale a
constituit-o asigurarea unor locuri de muncă pentru tineri şi nu numai.
Astfel, prin demersurile efectuate, au fost create mai multe locuri de muncă
pentru tinerii din orașul Băile Govora atât pe șantierele deschise pe raza
localității cât și la agenții economici locali.
Cel mai mare proiect de implicare socială din țară, “Let`s Do It,
Romania!”, a fost implementat și la Băile Govora cu prilejul Zilei de
Curățenie Națională în luna septembrie 2017.

Cu mic, cu mare, elevi, cadre didactice, muncitori de la sectorul de zone
și spații verzi din cadrul Primăriei Orașului Băile Govora și de la SC Băile
Govora SA, într-un efort comun, au adunat o cantitate impresionantă de
gunoaie de pe raza orașului Băile Govora.
În afara obiectivului evident, curățarea orașului de deșeuri, proiectul a
atins o importantă componentă de educare și responsabilizare a populației,
în special a tinerilor, în ceea ce privește grija față de mediul înconjurător.
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“Let`s Do It, Romania!” este proiectul tuturor celor care cred că în
România se întâmplă și lucruri pozitive, atunci când fiecare este dispus să
contribuie, chiar cu foarte puțin: o singură zi, pentru o Românie curată.
Copiii au fost cei care ne-au demonstrat asta și putem spune "Let's do
it Romania, Let's do it Băile Govora!".
Ca în fiecare an, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR), prin
Academia Olimpică Română (AOR), a organizat între 23 mai și 23 iunie 2017
o serie de activități sportive, educative și culturale reunite sub titulatura
„Luna Olimpica”.
Proiectul s-a desfășurat la nivelul tuturor filialelor județene ale AOR,
cele mai populare și îndrăgite manifestări fiind crosurile denumite „Ziua
Olimpică”.
Pe data de 23 iunie 2017 s-a celebrat pe întreg mapamondul „Ziua
Olimpică”, data la care a fost înființat Comitetul Internațional Olimpic, în anul
1984.
În „Luna Olimpică”, COSR împreună cu AOR și filialele AOR din teritoriu
au organizat în toată țara crosurile „Ziua Olimpică”.
Pe o vreme mai puțin favorabilă, cu o ploaie măruntă, dar animați de
dorința de a face mișcare, aproximativ 100 de tineri din peste 20 de localități
vâlcene au participat joi 8 iunie 2017 la Crosul “Ziua Olimpică” care s-a
desfășurat în orașul Băile Govora.
Participanții au alergat pe un traseu lung de aproximativ 1000 m.
Festivitatea de premiere a avut loc în sala Centrului cultural ”Virginia
Andreescu-Haret”. Organizatori: AOR – Filiala Vâlcea și Primăria Orașului
Băile Govora împreună cu Liceul Tehnologic Băile Govora.
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Liceul Tehnologic din orașul Băile Govora și Grădinița cu program
normal Băile Govora în parteneriat cu Primăria orașului au fost și în anul
2017 gazda Simpozioanelor Naționale "VIS DE COPIL" și ”SE PLIMBĂ
TOAMNA PRIN GRĂDINI”.
La evenimente au participat elevi din ciclul preprimar, primar,
gimnazial și liceal de la grădinițe și scoli din județul Vâlcea, în simpozioane
fiind prezentate și lucrări ale elevilor din mai multe județe din țară.
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Împreună cu responsabili din cadrul Liceului Tehnologic Băile Govora,
am reușit să obținem încă o clasă pentru Școală Postliceală Sanitară,
specializarea BFKT, cursuri de zi, la buget (fără taxa), pentru anul școlar
2017-2018.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2017 au fost oferite cadouri copiilor
şi elevilor din Băile Govora cu sprijinul Fundației Samaritan Purse, SC
Annabella SRL și SC Boromir Ind. SRL.
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V. PROTECŢIA SOCIALĂ
Pe linia protecției sociale pentru persoanele defavorizate, vârstnice si
a celor cu handicap, menţionez că am acordat personal tot sprijinul unor
astfel de cazuri, urmărind rezolvarea acestora atât în comisiile de expertiză
cât şi obţinerea drepturilor materiale cuvenite şi a înlesnirilor prevăzute de
lege. S-au efectuat anchete sociale din care au rezultat beneficiari de diverse
alocații de sprijin.
Compartimentele asistență socială, registru agricol și informatică au
fost direct implicate în activitatea de întocmire, centralizare şi raportare a
dosarelor pentru acordarea ajutoarelor de încălzire cu lemne, curent electric
și gaze naturale pentru perioada rece.
Totodată, Primăria Orașului Băile Govora, a asigurat implementarea în
bune condiții a POAD prin care au fost distribuite alimentele primite de la
Uniunea Europeană pentru un număr de peste 700 de beneficiari.
În medie, activitatea de asistență socială în anul 2017 se prezintă astfel:
- Alocație susținere familie
20 beneficiari
- Venit minim garantat
5 beneficiari
- Indemnizații creștere copil
28 beneficiari
- Alocații de stat
364 beneficiari
În anul 2017 au fost înregistrate 17 căsătorii.

VI. AGREMENT, SĂRBĂTORI, CULTURĂ, SPORT
Ziua liceului 2017
Ca în fiecare an, în luna iunie, Primăria orașului și Liceul Tehnologic
organizează Ziua liceului, devenită tradițională, prilej de bilanț pentru
învățământul govorean dar și de bucurie a revederii cu foste cadre didactice
și foști elevi. Cu acest prilej sunt organizate programe artistice și întreceri
sportive, concursuri și expoziții tematice.
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Zilele Orașului Băile Govora și Festivalul ”Florile Govorei”.
În zilele de 19 și 20 august 2017 stațiunea Băile Govora a fost gazda
celei de-a 48-a ediții a Festivalului ”Florile Govorei” – complex de manifestări
cultural-artistice și sportive care adună laolaltă localnici, turiști din țară și de
peste hotare, ansambluri artistice, interpreți de muzică populară și ușoară,
actori, sportivi etc.
Manifestările au debutat cu o paradă a portului popular, urmată de
scurte alocuțiuni ale oficialităților prezente la eveniment. În noul centru
cultural ”Virginia Andreescu-Haret” s-a desfășurat colocviul ”Primele
amenajări edilitare ale stațiunii Băile Govora”, urmat de spectacolul ”Mask
Off” marca Claudiu Bleonț.
Trei tineri, elevi și studenți, au primit din partea primarului orașului
Băile Govora, dl. Mihai Mateescu, câte o diplomă de excelență pentru
activitatea lor, participarea la concursuri și premiile obținute în domeniul
arhitecturii, respectiv literaturii: Mădălina-Maria Ciotea (literatura), CorinaGabriela Radu (arhitectură) și Radu-George Tîrcă (arhitectură).
Pe terasa centrului cultural, în cele două zile, pasionații de mașini au
putut vizita o expoziție cu cele mai noi modele Dacia, Nissan și Renault
organizată de Flamicom Rm. Vâlcea. Pe aleea principală din parcul balnear a
fost amenajat un târg al meșterilor populari iar pe terasa pavilionului de băi
copiii de 6-14 ani s-au putut delecta cu karturile puse la dispoziție de Clubul
de Karting Nick Motor Sport din Rm. Vâlcea.
Atmosfera a fost întreținută de ansambluri artistice din zonă și din
țară, de interpreți de muzică ușoară și populară (Vasilică Bordianu, Valentin
Sanfira, Violeta Constantin, Adriana și Mariana Anghel, Elisabeta Turcu,
Marcela Fota, Adrian Mariu Ivan, Doina Badea). Trupa Ane Mary din Rm.
Vâlcea a ridicat nivelul de adrenalină a celor prezenți, în special al tinerilor
prin recitalul de muzică pop și etno. Șlagăre noi și vechi, de petrecere au făcut
deliciul publicului prin vocea govoreanului Hariton Bunget. Roland Roșca din
Băile Govora a fost protagonistul unui moment de excepție de beatbox.
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DJ Rhyno și Sylvia, Vescan, Alexandra Ungureanu și Crush, Deep
Central au susținut recitaluri în cele două zile, marcând momentele de vârf
ale evenimentului. Copiii de la Clubul de dans Ru Apollo și sportivii de la
Clubul Saishin Karate Do, alături de un frumos foc de artificii au întregit
programul acestor două zile de distracție.
Din această rețetă nu a lipsit sportul. Clubul Sportiv ”Aditen”, ca de
fiecare dată, a organizat Cupa ”Florile Govorei” la tenis de câmp, turneu de
dublu iar pe terenul din parcul central au avut loc meciuri de mini-fotbal.
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Lansări de carte
În data de 28 septembrie 2017 Centrul Cultural ”Virginia AndreescuHaret” a fost gazda unui eveniment care a marcat o dublă lansare de carte:
”Zei de mucava”, semnată de Iuliana Marciuc, de la Televiziunea Română,
în care autoarea povestește despre lumea televiziunii, precum și ”La
hotarele posibilului”, despre ufologie, autor Alecu Marciuc.
Orientare sportivă
D.S.T.J. Vâlcea, A.J.O. Vâlcea, Cluburile de orientare din județul Vâlcea,
Asociația ”Eco-Sport” Rm. Vâlcea și Primăria Orașului Băile Govora au fost
gazdele Competiției de Orientare Sportivă ”Trofeul Alutus”, ediția a VI-a,
desfășurată în Rm. Vâlcea (Medie distanță 5 km) și Băile Govora (Sprint
urban) în perioada 14-15.10.2017.
Ziua Internațională a persoanelor vârstnice
Cu fiecare zi suntem cu toții mai în vârstă, cu o zi mai aproape de
veșnicie. Pentru o categorie de semeni ai noștri, vârstnicii, această unitate de
măsură a vremelniciei este mai gravă, pentru că este mai grea. Mai încărcată
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de amintiri, de neputințe, de boli, de însingurare, de gândul la marea trecere.
Dar, așa cum toamna nu e doar încheierea exuberanței estivale, ci și
răstimpul roadelor, tot astfel, vârsta senectuții nu socotește doar ce-a risipit,
ce-a mai rămas, ci și ce a adunat. Astfel, și anul acesta, ca de altfel în fiecare
din cei 18 ani trecuți, m-am implicat în organizarea ediției a XIX-a a
manifestărilor dedicate Zilei internaționale a persoanelor de vârsta a IIIa care s-a desfășurat în data de 1 octombrie 2017, cu începere de la ora 12:00
în frumoasa și primitoarea locație Restaurantul "Silva" din orașul Băile
Govora.
În cuvântul de deschidere, am ținut să mulțumesc celor prezenți
pentru toată munca depusă de-a lungul vieții, pentru rezultatele obținute dar
mai ales pentru exemplul de cinste și corectitudine dat generațiilor mai
tinere. Festivitatea a continuat cu decernarea de diplome, torturi, șampanie
și bani cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, prilej cu care au fost
premiate 5 familii de seniori.
Atracția evenimentului a constituit-o tombola cu diferite obiecte de uz
casnic după care a urmat o masă festivă și un frumos program artistic.
Toate acestea au marcat un zâmbet pe fețele celor prezenți, ridate de
povara anilor dar mai ales de vremurile grele din ultimii ani.

1 Decembrie este Ziua Națională a României, adoptată prin lege
după înlăturarea regimului comunist. Din punct de vedere istoric, la 1
Decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de
delegați și sprijinită de peste 100.000 de români veniți din toate colțurile
Ardealului și Banatului, a adoptat o Rezoluție prin care s-a consfințit unirea
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tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între râurile
Murea, Tisa și Dunăre) și Țara Ungurească (Crișana, Satmar și Maramureș)
cu România. A fost ziua noastră și ne-am bucurat de ea și la Băile Govora.
Manifestările dedicate Zilei Naționale și împlinirii a 99 de ani de la
Marea Unire au debutat la ora 1200, la Primăria Băile Govora, unde, cu mic, cu
mare, s-au adunat locuitorii orașului, turiștii aflați în stațiune, elevi și cadre
didactice care au pornit într-o plimbare către Monumentul Eroilor, fiecare
dintre cei prezenți purtând tricolorul în mâini sau în piept.
La Monumentul Eroilor s-au alăturat oficialități locale și județene dar
și o delegație oficială a unor oameni de afaceri din China.
Tinerilor care au împlinit vârsta majoratului le-au fost înmânate
atestate care le conferă titlul de cetățean cu drepturi depline.
După momentul solemn marcat de depunerea coroanelor a urmat
defilarea trupelor Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor
Interne.
La finalul manifestărilor, timp de două ore, în sala Centrului Cultural
”Virginia Andreescu-Haret”, au evoluat, pe rând, în diferite programe
artistice, Ansamblul ”Plaiuri Muscelene” din Câmpulung, elevi de la Liceul
Tehnologic Băile Govora și Școala Gimnazială Păușești-Otăsău.

Pagina | 28

Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a Orașului Băile Govora - 2017

Primăria împreună cu Liceul Tehnologic Băile Govora au fost gazdele
unui concert de colinde care s-a desfășurat în sala Centrului Cultural
”Virginia Andreescu-Haret”. Evenimentul a avut loc în data de 21 decembrie
2018 și face parte din parteneriatul ”Sclipiri de argint” inițiat de Liceul
Tehnologic Băile Govora alături de alte școli din zonă.
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Christmas Party - Întâlnire cu Moș Crăciun la amfiteatrul din
parcul central, 22 Decembrie 2017
Primăria Orașului Băile Govora a fost gazda acestui eveniment, prilej
cu care 300 de copii s-au întâlnit cu Moș Crăciun care le-a înmânat daruri
constând în dulciuri oferite cu generozitate de sponsorii SC BOROMIR IND
SRL și SC ANNABELLA SRL., cu sprijinul primarului orașului Băile Govora. De
asemenea, copiii au primit daruri, constând în dulciuri, obiecte de igienă
personală, rechizite, jucării și obiecte mici vestimentare, oferite de către
Organizația Mondială Samaritan Purse.
La finalul evenimentului copiii au susținut un mic concert de colinde
românești.
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Continuând tradiţia anilor trecuţi, la sfârşitul lunii decembrie a fost
organizat Revelionul 2018 la miniamfiteatrul în aer liber din parcul central.

VII. DIALOG PERMANENT. TRANSPARENȚĂ.
Am luat contact zi de zi cu problemele şi cu nevoile cetăţenilor şi m-am
străduit ca, împreună cu întreaga echipă administrativă, să rezolvăm cât mai
multe dintre acestea, în mod legal şi onest, dovedind responsabilitate şi
interes maxim.
În anul 2017 am continuat să mă întâlnesc cu cetăţenii oraşului Băile
Govora şi localităţilor componente Gătejeşti şi Curături. Am considerat că
aceste întâlniri reprezintă cel mai bun mijloc de a afla doleanţele cetăţenilor
şi de a găsi împreună soluţii pentru rezolvarea lor. Multe dintre problemele
ridicate au fost rezolvate, altele urmând a fi soluţionate în continuare.
În cadrul Consiliului Consultativ al primarului au fost găsite soluţii la
multe dintre problemele ridicate de către cetăţeni.
Pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public este
desemnată o persoana care are responsabilități în acest domeniu iar pe
site-ul instituției este alocată o secțiune specifică, unde, cei interesați pot găsi
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un formular de cerere de informații de interes public sau un formular de
reclamație administrativă, conform prevederilor Legii nr. 544/2001.
În anul 2017 au existat și s-a răspuns la 5 cereri de informații de interes
public din care 2 de la persoane fizice și 3 de la persoane juridice. După
modalitatea de adresare, aceste informații au fost solicitate astfel: 1 pe
suport de hârtie și 4 pe suport electronic (e-mail). În funcție de domeniile de
interes, solicitările au vizat:
- Utilizarea banilor publici (contracte, achiziții)
- 1
- Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției
- 2
- Acte normative, reglementări
- 1
- Modul de aplicare a Legii nr. 544/2001
- 1
În ce privește transparența decizională, stipulată prin Legea nr.
52/2003, pentru anul 2017, situația se prezintă astfel:
- Proiecte de acte normative adoptate
- 85
- Cereri pentru furnizarea de informații referitoare la proiecte
de acte normative
- 1
- Acte normative adoptate fără a fi obligatorie dezbaterea
publică
- 18
- Numărul total al ședințelor publice
- 19
Pe site-ul instituției, la adresa http://www.primaria-bailegovora.ro/informatii-publice/
sunt publicate rapoartele privind
implementarea Legii nr. 544/2001, respectiv Legii nr. 52/2003.
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VIII. ALTE ASPECTE ESENȚIALE PENTRU PROMOVAREA
ȘI DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII LOCALE
1. Turiști și potențiali investitori din provincia Nanjing – China au
vizitat Băile Govora
În data de 24.03.2017 stațiunea Băile Govora a fost gazda unui grup de
turiști din Nanjing, districtul Pukou, China. Aceștia au ajuns la Băile Govora
prin intermediul CITS – China International Travel Service – una dintre cele
mai mari companii de călătorii din China, cu sprijinul Agenției de turism Get
Away Travel Romania. Este primul grup de turiști din China care a venit în
țara noastră ca urmare a simplificării procedurii de acordare a vizelor de
intrare în România pentru grupuri în cadrul unui acord de cooperare între
Ministerele de Turism și Externe din cele două țări.
Turiștii au fost întâmpinați la Primăria Orașului Băile Govora, cu pâine
și sare de elevi de la Liceul Tehnologic din localitate, îmbrăcați în costume
naționale, prilej cu care le-au fost înmânate materiale promoționale realizate
în cadrul proiectului “Dezvoltarea și consolidarea turismului din orașul Băile
Govora prin promovarea turismului local”, finanțat prin POR 2007-2013,
constând în pliante și materiale multimedia pe suport CD și DVD.
După masa de prânz de la Hotelul “Palace”, grupul de turiști a fost
invitat de către primarul orașului Băile Govora, dl. Mihai Mateescu, la o scurtă
plimbare prin stațiune pentru vizitarea unor obiective turistice și pentru a
cunoaște istoria locurilor. În cursul vizitei, oaspeților le-au fost oferite
suveniruri și dulciuri tradiționale românești din partea unor agenți
economici locali. Au fost, de asemenea, exprimate intenții de colaborare din
partea unor potențiali investitori prezenți în cadrul grupului de turiști.
Despărțirea de grupul de turiști a avut loc la noul centru cultural din
stațiune (fostul Cinema “Parc”), prilej cu care oaspeții ne-au delectat cu un
scurt program artistic de excepție prin care au adus pe scenă cultura Feng
Yun într-un recital de muzică, grație și culoare.
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2. Un grup de turiști și potențiali investitori din provincia Tianjin
– China au vizitat Băile Govora
În data de 16.05.2017 Băile Govora a fost gazda unui grup de turiști din
metropola Tianjin, China. Aceștia au ajuns la Băile Govora prin intermediul
CITS – China International Travel Service – una dintre cele mai mari companii
de călătorii din China, cu sprijinul Agenției de turism Get Away Travel
Romania. Este al doilea grup de turiști din China care a venit în Băile Govora
ca urmare a simplificării procedurii de acordare a vizelor de intrare în
România pentru grupuri în cadrul unui acord de cooperare între Ministerele
de Turism și Externe din cele două țări.
Turiștii au poposit pentru aproximativ o oră la Primăria Orașului Băile
Govora, unde au avut loc discuții cu privire la posibilități de colaborare în
domeniul economic și al turismului, printre cei prezenți fiind numeroși
oameni de afaceri care au fost interesați de oportunități de afaceri în
domeniul îmbutelierii apei plate și minerale, protecției mediului și a
dezvoltării unor afaceri cu tehnologii nepoluante. Oaspeților le-au fost
înmânate materiale promoționale realizate în cadrul proiectului
“Dezvoltarea și consolidarea turismului din orașul Băile Govora prin
promovarea turismului local”, finanțat prin POR 2007-2013, constând în
pliante și materiale multimedia pe suport CD și DVD.
După masa de prânz de la Hotelul “Palace”, grupul de turiști a fost
invitat de către primarul orașului Băile Govora, dl. Mihai Mateescu, să
viziteze un atelier manufacturier care produce obiecte de artizanat, costume
tradiționale și diferite obiecte vestimentare din mătase, in, cânepă și bumbac.
Programul delegației a continuat cu o scurtă plimbare prin stațiune pentru
vizitarea unor obiective turistice și pentru a cunoaște istoria locurilor.
În cursul vizitei, oaspeților le-au fost oferite suveniruri din partea unor
agenți economici locali.
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3. Workshop ESIR 2017 Băile Govora – România
În perioada 25-29 iunie 2017 stațiunea Băile Govora (România) a fost
gazda celui de-al XIV-lea atelier al Societății Europene de Cercetare în
Domeniul Izotopilor (ESIR) – ESIR 2017, organizat de Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI
Rm. Vâlcea, în colaborare cu Primăria Orașului Băile Govora și SC Băile
Govora SA.
ESIR – Societatea Europeană pentru Cercetare în Domeniul
Izotopilor – este asociația oamenilor de știință implicați în cercetarea
izotopilor, axată în primul rând pe Europa Centrală și de Est, dar este
deschisă tuturor părților interesate din întreaga lume. Studiile izotopice de
interes pentru ESIR includ diverse aspecte și aplicații ale distribuției naturale
a izotopilor stabili și radioactivi, cum ar fi izotopii în procesele geochimice,
geosciences, oceanografie și meteorologie, aplicații ale izotopilor în
industrie, minerit, criminalistică și alte domenii ca dezvoltare a metodelor și
a tehnicilor de măsurare.
Esir 2017 este Atelierul XIV al Societății Europene pentru Cercetări
Izotopice (ESIR), într-o serie de evenimente științifice care au început în
1992 la Lublin (Polonia) și a continuat cu Książ, Polonia (1994), Budapesta,
Ungaria (1996), Portorož , Slovenia (1998), Cracovia, Polonia (2000), Tallinn,
Estonia (2002), Seggauberg, Austria (2004), Leipzig, Germania 2005, ClujNapoca România 2007 Złotniki Lubańskie Polonia, Budapesta, Ungaria
(2011) Freiberg, Germania (2013) și Zadar, Croația (2015).
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Atelierului de izotopi ESIR 2017 a reunit specialiști în diferite domenii
legate de izotopi (radioizotopi, izotopi stabili și izotopi stabili netradiționali)
și a prezentat evoluții de ultimă oră ca exemple cheie de aplicare și pentru a
promova schimbul de idei între oamenii de știință. Acest eveniment a fost și
o șansă de a evidenția rezultatele de cercetare ale participanților, de a se
întâlni, de a vorbi, de a explora și de a afla mai multe despre diferitele aspecte
ale cercetării și aplicării izotopilor. Pentru a încuraja tinerii oameni de știință
și doctoranzi să-și prezinte cele mai bune contribuții, un grup de experți
științifici a selectat cele mai bune prezentări orale și postere prezentate în
cadrul concursului pentru cea mai bună prezentare și cel mai bun poster.
Participanții au avut ocazia, după întâlnirile științifice, să se relaxeze
într-un microclimat unic, o oază de liniște și sănătate și să exploreze
frumusețea naturii. Hotelul ”Palace” a fost o gazda primitoare a peste 100 de
cercetători din lume. Din relatările organizatorilor, putem spune că știința a
legat prietenii la Băile Govora, într-un cadru de vis pe care, cu siguranță,
participanții la eveniment îl vor căuta şi de acum încolo. Una dintre dezbateri
a avut loc în frumoasă sală a Centrului cultural Virginia Andreescu-Haret,
participanții fiind încântați de frumusețea și arhitectura construcției.
Ediția din acest an a reunit participanți din: România, Franța, Ungaria,
Polonia, SUA, Africa de Sud, Germania, Belgia, Croația, Bulgaria, Lituania,
Austria, Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Slovenia și Serbia.
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4. Un grup de turiști și potențiali investitori din Guangzhou –
China au vizitat Băile Govora
În zilele de 29 și 30 iunie 2017 stațiunea Băile Govora a fost gazda a
două grupuri de turiști și oameni de afaceri din cantonul Guangzhou, China.
Turiștii au fost întâmpinați la Primăria Băile Govora de dl. Mihai
Mateescu – primarul orașului. Aici au avut loc scurte discuții cu privire la
oportunități de colaborare în diferite domenii, cu precădere în dezvoltarea
unor afaceri cu tehnologii nepoluante. Din cele două grupuri din China au
făcut parte și reprezentanți ai unor instituții publice. Oaspeților le-au fost
înmânate materiale promoționale realizate în cadrul proiectului
“Dezvoltarea și consolidarea turismului din orașul Băile Govora prin
promovarea turismului local”, finanțat prin POR 2007-2013, constând în
pliante și materiale multimedia pe suport CD si DVD. Programul a continuat
cu o scurtă plimbare prin stațiune iar la finalul acestuia vizitarea Hotelului
“Palace”, a bazei de tratament și Centrului Spa.
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5. Delegația oficială din provincia Fujian – China la Băile Govora
În zilele de 24 și 25 august 2017, o delegație oficială din provincia
Fujian – China a vizitat stațiunea Băile Govora, la invitația Primăriei Orașului
Băile Govora. Vizita face parte dintr-o serie de mai multe vizite ca urmare a
colaborării dintre Agenția de turism Get Away Travel România și CITS –
China International Travel Service, cu sprijinul Primăriei Orașului Băile
Govora.
Provincia Fujian se află în partea de sud-est a Chinei, are o suprafață
de 121.400 km2 și o populație de aproximativ 37 milioane de locuitori.
Fujian este una dintre cele mai bogate provincii, cu numeroase ramuri
industriale care se ocupă de producția de ceai, de îmbrăcăminte și de produse
sportive, cum ar fi Anta, 361 Degrees, Xtep, Peak Sport și Septwolves. Multe
firme străine au operațiuni în Fujian. Acestea includ Boeing, Dell, GE, Kodak,
Nokia, Siemens, Swire, TDK și Panasonic. În ceea ce privește terenurile
agricole, Fujian este de o provincie de deal și terenurile agricole sunt rare.
Orezul este cultura principală, suplimentată cu cartofi dulci, grâu și orz.
Plantațiile de cultură includ trestia de zahăr și rapița. Fujian conduce
provinciile din China în producția longan și este, de asemenea, un producător
important de litchi și ceai. Fructele de mare constituie un alt produs
important, alături de crustacee care sunt deosebit de proeminente.
Datorită localizării geografice cu Taiwan, Fujian a fost considerată
prima linie a câmpului de luptă într-un potențial război între China
continentală și Taiwan. Prin urmare, a primit mult mai puține investiții de la
guvernul central chinez și s-a dezvoltat mult mai lent decât restul Chinei
înainte de 1978. Din 1978, când China a fost deschisă lumii, Fujian a primit
investiții semnificative de peste hotare și investiții din Taiwan Astăzi, deși
Fujian este una dintre cele mai bogate provincii din China, PIB-ul său pe cap
de locuitor este doar aproximativ media diviziunilor administrative de
coastă ale Chinei.
Din delegația chineză au făcut parte:
- Dl Chen Zesheng – Director General al Departamentului de
Silvicultură al provinciei Fujian, orașul Fuzhou;
- Dna Zheng Shaoling – Director al Diviziei de Știință și Tehnologie,
provincia Fujian, orașul Fuzhou;
- Dl Zhuang Chenhui – Director al programului de
Ecologizare, provincia Fujian, orașul Fuzhou;
- Dna Cheng Wenzhou – Director adjunct al Diviziei de Planificare
și Finanțe, provincia Fujian, orașul Fuzhou;
- Dl Zhang Tianhua – Director al Biroului Municipal de Silvicultura
din Longyan, provincia Fujian;
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- Dl Wen Guoliang – Director al Biroului Municipal de Silvicultura
din Sanming, provincia Fujian.
Din partea Primăriei orașului Băile Govora, la discuții, au participat:
- Dl Mihai Mateescu – Primarul orașului Băile Govora;
- Dl. Florinel Trușcă – Viceprimarul orașului Băile Govora;
- Dl. Mihai Mecu – Consilier IT, Proiecte și Programe;
- Dra Andreea Dincă – Consilier în cadrul compartimentului
achiziții publice.
Discuțiile s-au axat, în principal, pe aspecte privind silvicultura,
exploatarea pădurilor, protejarea acestora, procesarea lemnului și legislația
românească în domeniu.

6. Participarea la misiunea Economică a Statului Qatar în
România
În luna octombrie 2017, la invitația Camerei de Comerț și Industrie a
României, am participat la Misiunea Economică a Statului Qatar în
România, eveniment care a avut loc la Hotelul Marriott din București.
Astfel, am avut posibilitatea să asist la prezentarea oportunităților și a
mediului de afaceri din cele două țări și să întâlnesc potențiali parteneri de
afaceri din Qatar, în cadrul unor întâlniri de discuții business-to-business.
Cele zece societăți din Qatar prezente la București activează în
sectoarele: medical, echipament pentru extracția de petrol și gaze, mase
plastice, ambalaje, confecții metalice, produse electrice, echipamente pentru
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agricultură. Companiile qatareze participante au căutat parteneri comerciali
pentru exporturi în România, iar unele dintre ele au căutat si producători
români pentru import în Qatar sau subcontractare producție.
De asemenea, am participat la întâlnirea cu reprezentanții Băncii de
Dezvoltare a Qatarului unde s-au purtat discuții directe despre oportunități
de investiții și dezvoltare în și dinspre Qatar. În același timp am avut o
întrevedere și cu președintele Uniunii Camerelor de Comerț Bilaterale din
România care și-a arătat toată deschiderea în găsirea de parteneri și
investitori pentru orașul Băile Govora.

7. Participarea la manifestările prilejuite de sărbătorirea a 750 de
ani de atestare documentară a localității Jesenik din Cehia
În perioada 15-17 septembrie 2017 o delegație a Primăriei Orașului
Băile Govora a participat la manifestările prilejuite de sărbătorirea a 750 de
ani de atestare documentară a orașului Jesenik din Republica Cehă. Din
delegația română au făcut parte: dl. Mihai Mateescu – primarul orașului Băile
Govora; dl. Florinel Trușcă – viceprimarul orașului Băile Govora; dl. Mihai
Mecu – consilier IT, proiecte și programe în cadrul Primăriei orașului Băile
Govora și dna Roxana Andrei – inspector în cadrul Serviciului Public

Pagina | 41

Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a Orașului Băile Govora - 2017

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei orașului
Băile Govora.
Vizita e avut loc ca urmare a invitației adresate de dl. Adam Kalous –
primarul orașului Jesenik și face parte din programul de relații de colaborare
și cooperare internațională pe care cele două administrații publice locale lau discutat cu prilejul primei vizite în Jesenik din anul 2016. La acest
eveniment au participat, de asemenea, parteneri ai Primăriei din Jesenik din
orașele: Bojnice (Slovacia), Głuchołazy (Polonia), Kapuvár (Ungaria),
Městská Část Praha 1 (Cehia), Neuburg an der Donau (Germania), Nysa
(Franța), Bern (Polonia) și Sète (Franța), cu care administrația publică locală
cehă desfășoară relații de mai bine de 20 de ani.
750 de ani este o perioadă lungă de timp, chiar și din punct de vedere
istoric. Jesenik este un oraș pitoresc tipic regiunii Silesia din Polonia, așezat
la confluența râurilor Bělá și Stařič fiind înconjurat de munți din trei părți
Hrubý Jesenik, Rychlebské hory și Zlatohorská vrchovina. Este un oraș vechi
cu o bogată și zbuciumată istorie, unde anii de prosperitate au alternat cu
vremuri în care traiul nu a fost așa ușor. Prima mențiune scrisă, în 1267, se
referea la un sat numit Vriwald, din care s-a născut ulterior numele german
Freiwaldau iar din anul 1921 a fost utilizat numele ceh Frývaldov. Din anul
1947 a devenit Jesenik. De altfel, din documentele vremii, din materialele de
la expoziția din Centrul de Informare Turistică Katovna și cartea lui Petr
Procházka (viceprimarului orașului Jesenik) – o lucrare aniversară care
prezintă istoria localității în imagini – se poate remarca influența germană
asupra locurilor și în special a clădirilor vechi. Foarte multe din imaginile de
epocă expuse care reprezintă clădiri se aseamănă cu multe din clădirile vechi
din Băile Govora, astfel încât, dacă acestea ar fi expuse în același loc, cu greu
ți-ai putea da seama care sunt din Jesenik și care din Băile Govora.
Sărbătorirea a 750 de ani de atestară documentară a localității Jesenik
a constituit o oportunitate pentru administrația publică locală pentru a
omagia, într-o gală de excepție, șapte din cele mai reprezentative
personalități din localitate precum și două școli de muzică. Gala s-a
desfășurat la sala de conferințe de la Priesnnitz Spa în prezența a aproximativ
280 de invitați. Momentele muzicale de excepție – jazz, fanfară, muzică de
cameră, dans etc. – au fost ingrediente de succes la rețeta acestei gale. Fiecare
primar din delegațiile partenere a avut onoarea de a premia o personalitate
din cele alese de gazde pentru acest eveniment. La finalul galei, în cinstea
invitațiilor, gazdele au oferit o cină festivă pentru o și mai bună socializare.
În cele două zile am avut parte și de un Jesenik medieval. Ne-am
bucurat de prezența domnițelor și domnilor îmbrăcați în haine medievale și
Piața Masarykovo a fost transformată în ateliere medievale de fierărie,
prelucrarea lemnului, olărit, sculptură, pictură, lupte, tir cu arcul, preparare
de bucate și multe altele. Pentru cei mici au fost organizate ateliere de
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pictură, desen, prezentare de armuri și păsări de pradă, tir cu arcul și
arbaletă, diferite jocuri în aer liber. La toate acestea s-au adăugat standuri ale
comercianților de produse culinare, dulciuri, suveniruri, bere. Pe scena
amenajată în fața primăriei au evoluat diferite formații și interpreți care au
conturat atmosfera medievală spre deliciul tuturor celor prezenți, în ciuda
vremii reci și ploioase. Seara s-a încheiat cu un frumos foc de artificii. Pentru
toate delegațiile prezente de peste hotare Katovna a devenit, timp de două
zile, o a doua casă. Am întâlnit aici oameni deosebiți, foarte sociabili alături
de gazde excelente, ospitaliere, primitoare, pline de energie și viață.
În contextul celor două zile am purtat discuții cu privire la oportunități
de încheiere de acorduri de colaborare atât între cele două administrații
publice locale, cât și facilitarea unor întrevederi și discuții între principalii
operatori de turism din cele două stațiuni balneare.
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Pentru că ne dorim o administrație publică locală performantă,
eficientă, transparentă și democratică, în anul 2017 am continuat
implementarea Sistemului de Control Managerial Intern.
În eforturile sale susținute de a oferi servicii de calitate cetățenilor,
Primăria Orașului Băile Govora a menținut și în anul 2017 Sistemul de
Management al Calității ISO 9001:2008.
MISIUNEA
Misiunea noastră este de a construi parteneriate durabile bazate pe
încredere, pentru valorificarea oportunităților, creșterea eficienței și a
nivelului de dezvoltare locală.
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SCOPUL
Să oferim cetățenilor și partenerilor noștri informații corecte, la timp,
soluții pentru începerea și dezvoltarea unei afaceri prin compartimentele
specializate.
PRINCIPII
Fiecare entitate este unică, fiecare abordare inedită.
Calitatea serviciilor oferite de către instituția noastră este definită de o
abordare prioritară și inedită a oportunităților dumneavoastră de
dezvoltare.
Confidențialitate prin respect și respect prin confidențialitate.
Suntem responsabili, de aceea confidențialitatea reprezintă punctul de
plecare al fiecărei abordări. Aceasta completează valoarea serviciilor oferite
de noi.
Performanță prin profesionalism.
Calitatea, premisa atingerii performanței, poate fi garantată de către un
colectiv motivat, instruit, profesionist: echipa administrației publice locale
Băile Govora.
Cu sprijinul compartimentului informatică, și în anul 2017 am facilitat
tuturor proprietarilor de structuri turistice de cazare și alimentație publică
posibilitatea de reclamă gratuită pe site-ul instituției www.primariabaile-govora.ro Pentru cei care au dorit le-am creat pagini distincte de
publicitate și rezervări on line în cadrul site-ului ajutându-i în acest fel în
promovarea serviciilor turistice oferite.
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Raportul de față îl socotesc, înaintea cerinţei impusă de lege, datoria
mea morală de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfășurată
împreună cu angajații Primăriei Orașului Băile Govora și Consiliul Local Băile
Govora în anul 2017.
M-am străduit – şi consider că am reuşit – să realizeze o radiografie
fidelă, deloc formală, a modului în care au fost cheltuiţi banii publici, în
perioada la care facem referire, în scopul înfăptuirii obiectivelor din
programul cu care m-am angajat faţă de govoreni.
Este un document sintetic, pe înţelesul fiecărui locuitor al oraşului,
spre o corectă informare privind folosirea banilor din bugetul local. Numai
aşa cetăţenii vor fi atraşi la luarea deciziilor privind necesităţile şi
priorităţile localităţii.
Implicarea contribuabilului în actul de decizie va spori calitatea muncii
în administraţia publică locală.
Sunt adeptul transparenţei totale, sunt receptiv la toate propunerilor
constructive şi contez pe civismul govorenilor. Am dovedit această atitudine
cu fiecare prilej: audienţe, dezbateri publice, întâlniri ocazionale cu diverşi
cetăţeni şi diverse grupuri socio–profesionale, în şedinţele Consiliului Local
etc.
Nu am scăpat şi nu voi scăpa din vedere solicitudinea, promptitudinea
şi profesionalismul funcţionarului public în relaţia cu cetăţenii.
Raportul meu vă stă la dispoziţie atât în formă scrisă, cât şi în format
electronic, pe portalul primăriei la adresa www.primaria-baile-govora.ro,
secțiunea ”Administrația Publică Locală-Primăria-Primar”.
Vă invit, aşadar, să conlucrăm bine informaţi, cu seriozitate şi
responsabilitate, pentru ridicarea calităţii vieţii din oraşul Băile Govora, în
deplină armonie cu cerinţele şi standardele europene.
Mulţumesc aparatului propriu al Primăriei şi Consiliului Local pentru
sprijinul acordat şi pentru îmbunătăţirea făcută cu mult discernământ a unor
proiecte de hotărâri.
PRIMARUL ORAȘULUI BĂILE GOVORA,
Mihai MATEESCU
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REDESCOPERĂ BĂILE GOVORA,
OAZA TA DE LINIȘTE ȘI SĂNĂTATE!

Primăria Orașului Băile Govora
245200 - Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 75-77
 004 0250 770 460;  004 0250 770 800
 www.primaria-baile-govora.ro,  primaria@primaria-baile-govora.ro
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