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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 2018.
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
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I. INVESTIȚII – SERVICII ȘI LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII,
REPARAŢII ŞI MODERNIZĂRI
În anul 2018 a fost dată în folosință noua grădiniță, finanțată în cadrul
proiectului ”Grădiniță cu program normal pentru trei grupe”, prin MEN
și Consiliul local Băile Govora (valoare totală proiect 1.689.362,06 lei din
care 279.902,51 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 Naționale (MEN), 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 între care și grădinița de la Băile Govora.
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Ca urmare a unui număr considerabil de cereri din partea părinților
am analizat, împreună cu aceștia, conducerea unității de învățământ și ISJ
Vâlcea, oportunitatea transformării, într-o primă etapă, a unei grupe cu
program normal în grupă cu program prelungit, în condițiile legii.
Prin eforturi proprii am reușit să obțin sponsorizarea cu pătuțuri,
saltele, perne și lenjerie de pat necesare pentru a funcționa grupa cu program
prelungit, unde, pe lângă activitățile specifice, copiii se pot bucura de odihnă
și o masă caldă. Aici trebuie să mulțumesc pentru implicare și Asociației
”Zâmbetul copiilor – Băile Govora” care se va ocupa de asigurarea mesei
calde pentru copii.
S-au efectuat, de asemenea, diverse servicii și lucrări de reparații,
modernizări și asfaltări în toate zonele orașului şi în localitățile componente
Gătejeşti şi Curături, astfel:
 Plombări asfaltice;
 Refacerea marcajelor rutiere;
 Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi;
 Lucrări de introducere în subteran a rețelei electrice pe strada
Oituz;
 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;
 Refacerea instalațiilor electrice și zugrăveli interioare la vestiarele
de la terenul de sport;
 Lucrări de mentenanță la sistemul de iluminat public;
 Servicii de cadastru / intabulare pentru toate străzile din oraș;
 Efectuarea de măsurători topo – Drumul Bordeielor;
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 Servicii de măsurători și intabulare la scara A de la blocul din strada
Tudor Vladimirescu, nr. 42 F;
 Servicii de măsurători și intabulare la imobilul din strada Tudor
Vladimirescu, nr. 176.
Pe lângă acestea, în anul 2018 au fost încheiate contracte de servicii de
măsurători topo în valoare totală de 6.300 lei, după cum urmează:
- Contract nr. 10898 din 02.11.2018 – măsurători topo drumul din
strada Curături către Cernele în valoare de 2500 lei;
- Contract nr. 12133807.12.2018 – măsurători topo drum de acces
Sonda 618 – Drumul bordeielor (face legătura cu podețul casetat),
în valoare de 3.800 lei.
Pentru anul 2019, în bugetul local a fost prevăzută suma de 400.000 lei
în vederea demarării lucrărilor de modernizare la drumul către Cernele.
Prin eforturi proprii am reușit ca în anul 2018 să dotez Centrul
medical de permanență din Băile Govora cu un ecograf, o canapea pentru
consultații, scaune, frigider, masă, dulap comodă și un birou.
În anul 2018 a fost definitivată documentația de achiziție privind
delegarea prin concesiune serviciului de iluminat public, urmând ca în anul
2019 să fie selectat operatorul autorizat.
De asemenea, în anul 2018 a fost întocmită documentația pentru
securitatea la incendiu la grădiniță și așezământul cultural, conform
prevederilor legale în vigoare.
Tot în anul 2018 a fost finalizată și adoptată Strategia de eficiență
energetică a orașului Băile Govora pentru perioada 2018-2022 –
document strategic foarte important pentru dezvoltarea energetică a
localității.
La începutul anului 2018 șase străzi au fost incluse în Lista
obiectivelor de investiții pentru Programul Național de Dezvoltare
Locală (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
(peste pârâul Hința), Căpşunilor, Zăvoiului, Colinei) în oraşul
Băile Govora, judeţul Vâlcea – 4.989.505,02 lei.
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În luna iunie 2018 au fost semnate contractele de finanțare nr.
3938/19.06.2018, respectiv nr. 3939/19.06.2018 și au fost întocmite
documentațiile tehnice pentru aceste investiții, urmând ca în anul 2019 să fie
demarată achiziția publică în vederea începerii lucrărilor de execuție.
Contribuția proprie a orașului Băile Govora la aceste proiecte este de
10.783 lei pentru contractul care vizează realizarea podețului casetat și
291.708,16 lei în cazul contractului de modernizare a străzilor.
În luna octombrie 2018 am depus prin sistemul MySMIS 2014, la ADR
SV-Oltenia, proiectul ”Reabilitare termică sediu Primăria Băile Govora”,
în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV (Cod apel:
POR/372/3), Axa prioritară 3 a POR - Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,
Operațiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional
(POR) 2014-2020. Proiectul a trecut de etapa de evaluare a conformității și
eligibilității și se află în etapa de evaluare tehnică și financiară. Proiectul
vizează creșterea eficienței energetice a clădirii primăriei prin utilizarea de
materiale, echipamente și tehnologii moderne și are o valoare de
5.582.977,25 lei cu TVA iar contribuția proprie a beneficiarului este de
111.659,55 lei cu TVA.
”Lucrări de refacere a gardului de împrejmuire și montarea de
gazon artificial pe terenul de sport din parcul balnear”.
Pentru acest proiect au fost încheiate următoarele contracte:
- Contract de lucrări nr. 8186/20.08.2018, în valoare de 17.276,96 lei
cu TVA;
- Contract de furnizare și montare gazon artificial nr.
4997/18.05.2018, în valoare de 54.180,70 lei cu TVA.
Fondurile alocate sunt exclusiv din bugetul local și sponsorizări.
În anul 2018 au început lucrările de împrejmuire urmând ca acestea să
fie finalizate în anul 2019 când va fi montat și gazonul sintetic.
”Refacere pod peste pârâul Govora în localitatea componentă
Gătejești, orașul Băile Govora, județul Vâlcea”
Proiectul a fost încărcat în luna decembrie 2018 în SICAP și se află în
etapa de avizare a documentației de atribuire de către Agenția Națională de
Achiziții Publice.
Valoarea totală a proiectului este de 2.023.703 lei, din care 1.200.000
lei de la bugetul de stat, diferența de 823.703 lei fiind asigurată de la bugetul
local.
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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 au fost
întocmite următoarele documentații 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”.
Acestea au fost transmise în anul 2018 către Compania Națională de
Investiții și au fost incluse în lista sinteză în vederea finanțării.
Astfel, am avut mai multe runde de întâlniri cu cetățenii din zonele
afectate, prilej cu care le-au fost prezentate acestora lucrările care urmează
să fie efectuate și terenurile afectate de aceste lucrări. Urmează ca aceste
terenuri să fie intabulate, condiție esențială pentru obținerea finanțării și
demararea lucrărilor de intervenție.
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 2018;
4. Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluării
accidentale al orașului Băile Govora pentru perioada 2018-2021;
5. Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru orașul Băile
Govora – 2018;
6. Planul de apărare împotriva incendiilor de pădure pentru anul 2018.
În data de 04.07.2018, în orașul Băile Govora a avut loc un exercițiu de
alarmare cu tema ”Atac aerian”, transmis de ISU Vâlcea care a avut drept
scop:
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- Pregătirea autorităților administrației publice locale, CLSU și SVSU
pentru trecerea în scurt timp și în mod organizat la aplicarea
măsurilor de protecție civilă și intervenție;
- Pregătirea personalului de la echipa de înștiințare-alarmare pentru
acționarea mijloacelor de alarmare și verificare a stării de
operativitate a mijloacelor de alarmare;
- Pregătirea coordonării și acțiunii echipelor din cadrul SVSU.
Toate acțiunile au fost coordonate de subsemnatul în calitate de
președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Băile
Govora.
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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 2018 – al treilea 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 etapa de sustenabilitate.
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
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;
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▪ păstrarea destinaţiei bunurilor achiziţionate prin proiect,
respectiv folosirea materialelor de promovare doar pentru
promovare gratuită în cadrul centrelor / punctelor de informare
turistică şi promovare.
În fiecare an din cei aferenți perioadei de sustenabilitate, Consiliul Local
Băile Govora va realiza, din bugetul propriu, alte materiale de promovare.
Costurile vor fi însă mult mai reduse, implicând doar multiplicare.
Pentru sustenabilitatea acestui proiect, în anul 2018 a fost alocată din
bugetul local suma de 35.000 lei din care au fost realizate următoarele
materiale de promovare:
• ghid turistic al staţiunii Băile Govora – 250 buc.;
• album foto de prezentare a staţiunii Băile Govora – 250 buc.;
• pliant de promovare a stațiunii Băile Govora– 500 buc.;
• hartă turistică Băile Govora și împrejurimi – 200 buc.;
• carte poștală Băile Govora – 200 buc.;
• CD interactiv, inscripționat, în carcasă de plastic cu copertă – 200
buc.;
• DVD interactiv, inscripționat, în carcasă de plastic cu copertă –
200 buc.;
• pix inscripționat – 200 buc.;
• pahar inscripționat – 100 buc.;
• farfurie de ceramică inscripționată – 100 buc.;
• obiecte promoționale de ceramică – 100 buc.;
• țesături artizanale (covorașe și trăistuțe) – 100 buc.
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 2018 a închis perioada 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.
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3. ”DEZVOLTAREA SERVICIILOR PUBLICE PRIN IMPLEMENTAREA DE
SOLUȚII E-GUVERNARE ÎN JUDEȚUL VÂLCEA”
Proiectul se află în al treilea 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).
În anul 2018 a fost dezvoltat, în continuare, 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 2018, 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
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geospaţială, semnalarea de situaţii neconforme, consultarea de statistici de
interes public.
Totodată, în anul 2018 au fost încărcate străzile din orașul Băile
Govora și localitățile componente în aplicația RENNS (Registrul Național de
Nomenclatură Stradală), urmând ca în anul 2019 să fie introduse numerele
din Nomenclatorul stradal.
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B. PROIECTE PRIORITARE PROPUSE PENTRU A FI FINANȚATE SAU
AFLATE ÎN DIFERITE STADII DE IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 20142020 ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL, ÎN
PARTENERIATE PUBLICE PRIVATE SAU ÎN CADRUL ALTOR PROGRAME
NAȚIONALE SAU EXTERNE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
1. ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL BĂILE GOVORA, JUDEȚUL
VÂLCEA” ȘI REALIZARE PODEȚ CASETAT PESTE PÂRÂUL HINȚA ÎN
ZONA SONDEI 618
În anul 2018 șase 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.
De asemenea, în anul 2018 au fost semnate contractele de finanțare și
au fost întocmite documentațiile tehnice pentru aceste investiții, urmând ca
în anul 2019 să fie demarată achiziția publică în vederea începerii lucrărilor
de execuție.
2. ”MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORAȘUL BĂILE GOVORA
ȘI LOCALITĂȚILE COMPONENTE CURĂTURI ȘI GĂTEJEȘTI”
O prioritate a administrației publice locale din orașul Băile Govora o
constituie scăderea costurilor la energia electrică utilizată pentru iluminatul
public.
Având în vedere oportunitatea oferită de POR 2014-2020, de a depune
un proiect de finanțare nerambursabilă pentru modernizarea sistemului de
iluminat public, pentru a fi din timp pregătiți cu o documentație tehnică, în
acest sens, în anul 2015 a fost întocmit un studiu de fezabilitate și un audit al
sistemului de iluminat public existent care au generat ca soluție maximală
înlocuirea lămpilor actuale cu lămpi economice de tip LED, cu durată mare
de viață, înlocuirea stâlpilor existenți și crearea unui sistem modern de
telegestiune. De asemenea, s-a luat în calcul și varianta îngropării cablurilor
electrice pe anumite tronsoane.
Conform studiului de fezabilitate proiectul avea o valoare de
11.208.500 lei și trebuia depus pentru finanțare după finalizarea ghidului
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specific și deschiderea liniei de finanțare, respectiv Axa 3, Prioritatea de
investiții 3.1., Operațiunea C, POR 2014-2020.
Studiul de fezabilitate a fost întocmit în baza prevederilor HGR nr.
28/2008. În septembrie 2017 ghidul specific al programului era încă în
consultare publică. Apelul de depunere s-a deschis în luna februarie 2018 și
s-a închis în luna august 2018. Conform ediției finale a ghidului specific
documentațiile tehnice nu trebuiau să fie
mai vechi de 2 ani. La data deschiderii
liniei de
finanțare, documentația
întocmită de noi intra în al treilea an de la
data elaborării. Prin urmare, întârzierea
nejustificată a deschiderii acestui apel de
proiecte, în condițiile în care am pregătit
o documentație tehnică în timp util
conform principiului ”primul venit,
primul servit”, ne-a adus în imposibilitatea revizuirii documentației și
depunerii acestui proiect.
Mai mult, în luna septembrie 2007, împreună cu proiectantul și
reprezentanți ai SC Distribuție-Oltenia SA am avut o rundă de consultări cu
privire la modalitatea de implementare a acestui proiect. Cu acest prilej
reprezentanții Distribuție Oltenia SA ne-au asigurat că în bugetul companiei
pentru anul 2018 și eșalonat în următorii 3 ani vor aloca fonduri în vederea
introducerii rețelei stradale 0,4 kV aeriene în subteran.
În total, în orașul Băile Govora sunt în jur de 20 de km de rețea aeriană
stradală (LEA) din care în analiză, în zona centrală a orașului 12 km, iar pe
raza localităților componente cca 8 km.
Investiția companiei în zona centrală a orașului Băile Govora în rețea
stradală aeriană (LEA jt cca 12 km) va fi modernizată prin trecere în cablu
subteran (LES) va fi eșalonată în 4 etape (4 ani).
În anul 2018 a fost emisă autorizația de construire în vederea începerii
lucrărilor în anul 2019 la primul tronson situat între blocul D și intersecția
străzii Tudor Vladimirescu cu strada Palangine.
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
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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 MEN „Sprijin la bacalaureat,
acces la facultate” și contribuie la strategia MEN 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.
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 iar la 21.10.2018 a fost semnat acordul de grant.
Grantul se acordă pe o perioadă de 4 ani, școala având astfel timp
suficient pentru implementarea activităților pe durata unui întreg ciclu liceal.
Activitățile remediale cu elevii au început din data de 05.11.2018, elevii
beneficiind săptămânal de meditații gratuite la limba română, matematică și
geografie. Concomitent cu activitatea de pregătire, elevii au beneficiat de
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servicii de catering iar începând cu anul 2019 aceștia vor fi consiliați și din
punct de vedere psihopedagogic.
În cadrul proiectul, din prima tranșă, au fost achiziționate echipamente
IT și de birotică pentru grupul țintă. În cei 4 ani vor mai fi achiziționate
echipamente IT moderne utilizate în procesul educațional cum ar fi:
laptopuri, imprimante și table interactive. Elevii vor beneficia în fiecare an
de trei excursii de documentare gratuite (transport, masă, cazare, intrări la
obiective culturale, muzee etc.).
Obiective specifice intermediare ale proiectului:
O.S.1. Reducerea ratei de abandon în clasele terminale de la valoarea
de referință de 9% la valoarea de 4,5%, prin activități de consiliere,
remediale și extrașcolare în perioada 2017-2019.
O.S.2. Consilierea psihopedagogică anuală a cel puțin 75% din numărul
elevilor cu absențe nemotivate, în vederea diminuării fenomenului de
absenteism școlar și de abandon școlar de la valoarea de referință 31 absențe
nemotivate/elev, la 20 absențe nemotivate, respectiv de la valoarea de
referință 3,75% (rata de abandon la nivelul liceului) la valoarea de 2,50%, în
perioada 2017-2019.
Obiective specifice finale:
O.S.3. Creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat de la
valoarea de referință de 47,05% la ținta finală de 56%, prin activități de
consiliere și de sprijin, activități remediale și extrașcolare în perioada 20172021.
O.S. 4. Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat, de la
valoarea de 85% la ținta finală de 95%, prin activități de consiliere, remediale
și extrașcolare în perioada 2017-2021.
O.S.5. Reducerea ratei de abandon în clasele terminale de la valoarea
de referință de 9% la valoarea de 2%, prin activități de consiliere, remediale
și extrașcolare în perioada 2017-2021.
O.S.6. Creșterea ratei de absolvire a liceului, de la valoarea de 90,98%
la ținta finală de 95%, prin activități de consiliere, remediale și extrașcolare
în perioada 2017-2021.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii cuprinși în învățământul
liceal, clasele IX-XII, marea majoritate a acestora provenind din familii cu
dificultăți materiale, familii monoparentale sau cu părinți plecați în
străinătate și care se confruntă în general cu lipsa de supraveghere, de suport
moral, afecțiune și lipsă de comunicare și elevi care trăiesc în zone rurale, la
distanță mare de școală implicând fenomenul navetismului.
Grupul țintă este constituit după nevoile și opțiunile identificate, în
grupe de maxim 12 elevi, aceștia putând beneficia de programe remediale la
disciplinele la care întâmpină dificultăți de însușire a cunoștințelor și la care
susțin probe la examenul de bacalaureat, și, de asemenea program de
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consiliere, dezvoltare personală, îndrumare și orientare în carieră,
dezvoltare de abilități socio-emoționale precum și activități destinate
elevilor cu cerințe educaționale speciale, alți elevi cu risc de abandon crescut.
Principalele criterii de selecție a elevilor care vor face parte din grupul
țintă sunt:
• mediile la disciplinele de bacalaureat (5-6, respectiv 6,99 la
Geografie);
• frecvența scăzută la orele de curs;
• interesul manifestat pentru progres;
• dorința crescută de a promova examenul de bacalaureat.
Beneficiarii indirecți: părinții elevilor, profesorii, comunitatea locală.
Proiectul constituie deci un serviciu deschis către comunitate, care nu
se substituie școlii, dar ajută elevii în creșterea performanțelor școlare iar
părinții și comunitatea locală se pot implica în buna desfășurare a lui.
La momentul lansării Axei 7, Prioritatea de Investiții 7.1 a POR
2014-2020 am avut în intenție depunerea unui proiect complementar
celui finanțat în alocarea precedentă a POR, în condițiile și conform
criteriilor de eligibilitate pentru activități prevăzute în ghidul specific al
programului de finanțare.
Proiectul viza modernizarea infrastructurii turistice din stațiune și
dezvoltarea componentei de agrement (care nu este suficient dezvoltată la
nivelul stațiunii). Astfel, aveam în vedere reabilitarea mai multor străzi din
interiorul stațiunii împreună cu spațiile verzi aferente iar pentru partea de
agrement turistic: montarea de aparate de fitness în parcul central, mese de
tenis și de șah în aer liber; modernizarea terenului de sport din interiorul
parcului prin transformarea acestuia într-unul cu funcțiuni multiple
(sporturi variate – volei, baschet, tenis de câmp, minifotbal, handbal – și
patinoar artificial în sezonul rece).
Proiectul putea să aibă o valoare maximă de 5.000.000 Euro, din care
2% contribuție proprie a beneficiarului, la care se adaugă cheltuieli legate de
TVA sau plăți anterioare rambursărilor de la UE.
Având în vedere faptul că ghidul specific al programului nu era foarte
clar în anumite privințe legate de eligibilitatea activităților pe care doream
să le întreprindem în cadrul proiectului, am solicitat Organismului
Intermediar ADR SV Oltenia mai multe puncte de vedere, atât în scris cât și
cu prilejul unor seminarii de informare la care am participat în calitate de
beneficiar interesat. OI ADR SV Oltenia a centralizat toate solicitările venite
de la potențialii beneficiari și le-a transmis mai departe către Autoritatea de
Management a POR.
Concomitent am avut mai multe runde de discuții cu firme de
consultanță.
Pagina | 21

Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a Orașului Băile Govora - 2018

Analizând răspunsurile publicate de AM POR și după alte discuții la OI
ADR SV Oltenia am ajuns la concluzia că proiectul putea fi declarat neeligibil
datorită faptului că activitățile propuse nu erau complementare ci se
suprapuneau peste cele ale proiectului anterior deoarece se considera că
orice intervenție, de orice natură, în toate zonele din parc, terenul de sport,
alei de promenadă nu era eligibilă datorită faptului că acestea au beneficiat
de finanțări precedente.
În ceea ce privește modernizarea infrastructurii, aceasta viza, conform
corecțiilor și completărilor ulterioare ale ghidului programului, numai
străzile din interiorul stațiunii și numai din zona balneară a acesteia care
duceau către obiective turistice, naturale etc. Prin proiect ne doream să
cuprindem cât mai multe străzi atât din oraș, cât și din localitățile
componente, dar ne-am lovit de condiția de eligibilitate impusă de ghidul
programului.
Cu privire la amenajarea patinoarului AM POR a considerat că acesta
este generator de venit motiv pentru care ni s-a solicitat să cerem un punct
de vedere al Oficiului Concurenței din care să rezulte că nu facem o
concurență neloială altor potențiali agenți economici. Am primit acest punct
de vedere de la Oficiul Concurenței dar, ulterior, ne-am lovit de aceeași
problemă a suprapunerii lucrărilor acestui obiectiv peste alte lucrări
executate în interiorul parcului în cadrul unui alt proiect european, deși, am
încercat, în zadar, să demonstrăm că pe aceste teren nu s-au efectuat lucrări
în proiecte anterioare.
Din aceste considerente, având în vedere emiterea de către Guvernul
României a Ordonanței nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea
și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în
conformitate cu prevederile Secțiunii a 2-a Aprobarea Programului de
finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor
balneare, din același act normativ, vom întreprinde următoarele activități,
astfel încât, până în luna iunie 2020 să avem cel puțin în stadiul de achiziții
publice proiectele care nu au fost depuse spre finanțare:
- Revizuirea documentației tehnice pentru modernizarea sistemului
de iluminat public, adaptată în funcție de investiția realizată de SC
Distribuție Oltenia SA și depunerea proiectului pentru finanțare
după apariția ordinului Președintelui CNSP privind aprobarea listei
documentelor de fundamentare necesare, formularul de cerere și
criteriile de eligibilitate aprobate de către CPE, în funcție de
importanța economică a investițiilor pentru modernizarea și
dezvoltarea stațiunilor balneare;
- Întocmirea documentației tehnice pentru un proiect de dezvoltare
a componentei de agrement în stațiunea Băile Govora și depunerea
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acestuia pentru finanțare după apariția ordinului Președintelui
CNSP privind aprobarea listei documentelor de fundamentare
necesare, formularul de cerere și criteriile de eligibilitate aprobate
de către CPE, în funcție de importanța economică a investițiilor
pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare. Pentru
acest proiect vom iniția runde de consultări publice, atât cu
proprietarii de structuri de primire, alimentație publică și
tratament cât și cu locuitorii orașului Băile Govora. Avem în vedere
lansarea unei consultări publice on-line pentru strângerea de
propuneri obiective, pertinente, de revigorare a componentei de
agrement în Băile Govora.
Sintetizând, situația proiectelor se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1.

Denumire proiect

Valoare
- lei -

Eligibil. În evaluare tehnică
și financiară la ADR SV
Oltenia
Eligibil. În etapa de
384.519,00
achiziție publică a
lucrărilor

Reabilitare termică sediu Primăria
5.582.977,25
Băile Govora

Realizare podeț casetat peste
2. pârâul Hința în zona sondei 618,
orașul Băile Govora, județul Vâlcea
Modernizare
străzi
(Tudor
Vladimirescu, Viorelelor, Pieţii
3. (peste pârâul Hința), Căpşunilor, 5.281.213,18
Zăvoiului, Colinei) în oraşul Băile
Govora, judeţul Vâlcea
4.

Stadiu

Combatere alunecare de teren în
6.912.503,00
zona Palangine, oraș Băile Govora

Combatere eroziuni de adâncime a
5. unor văi de pe raza orașului Băile 2.839.703,00
Govora, județul Vâlcea
Grădiniță cu program normal
6.
1.689.362,06
pentru trei grupe
Proiectul privind Învățământul
Secundar (ROSE)
7.
70.000 EUR
Puterea Optimismului spre TOP –
POT
Lucrări de refacere a gardului de
împrejmuire și montarea de gazon
8.
71.457,66
artificial pe terenul de sport din
parcul balnear
Refacere pod peste pârâul Govora
9. în localitatea componentă Gătejești, 2.023.703,00
orașul Băile Govora, județul Vâlcea

Eligibil. În etapa de
achiziție publică a
lucrărilor
Eligibil. În etapa de
realizare a măsurătorilor
topo și intabulare
Eligibil. În etapa de
realizare a măsurătorilor
topo și intabulare
Finalizat
În implementare la Liceul
Tehnologic Băile Govora

În implementare
În etapa de achiziție
publică a lucrărilor
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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 2018.

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!".

Liceul Tehnologic din orașul Băile Govora și Grădinița cu program
normal Băile Govora în parteneriat cu Primăria orașului au fost și în anul
2018 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
2018-2019.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2018 am oferit cadouri copiilor şi
elevilor din orașul Băile Govora și localitățile componente Curături și
Gătejești.

V. PROTECŢIA SOCIALĂ ȘI ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ
Pe linia protecției sociale pentru persoanele defavorizate, vârstnice si
a celor cu handicap, menționez că am acordat personal tot sprijinul unor
astfel de cazuri, urmărind rezolvarea acestora atât în comisiile de expertiză
cât şi obținerea 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, registrul 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.
Activitate de stare civilă, transpusă în cifre, în anul 2018, se prezintă
astfel:
- Act de naștere – 4, din care 3 transcrieri și 1 adopție
- 26 de acte de căsătorie
- 23 acte de deces
- 15 certificate de naștere eliberate
- 32 de certificate de căsătorie eliberate
- 30 de certificate de deces eliberate
- 20 de sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale
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VI. AGREMENT, SĂRBĂTORI, CULTURĂ, SPORT
Zilele Orașului Băile Govora și Festivalul ”Florile Govorei”.
În zilele de 18 și 19 august 2018 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 ”Brătienii,
făuritorii României Mari și ai Stațiunii Băile Govora”.
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 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.
Gala muzicii românești de calitate a făcut deliciul publicului în cadrul
unui concert extraordinar susținut de Fuego și prietenii: Irina Loghin,
Anastasia Lazariuc, Stela Enache și Marina Florea, alături de trupa de dans
Destiny din Pitești.
Ansambluri artistice din zonă și din țară au delectat, pe rând, publicul
numeros care a ales ca destinație de week-end Băile Govora: ”Steluțe
Brâncovene” din Horezu, ”Nedeița” din Tomșani, ”Haiducii” din Amărăști,
”Moștenitorii” din Pietrari și ”Miorița” din Vaideeni.
Olguța Berbec, Gelu Voicu, Sony Flame și Ami susținut recitaluri în cele
două zile, marcând momentele de vârf ale evenimentului.
Din această rețetă nu a lipsit sportul. Clubul Sportiv ”Aditen”, ca de
fiecare dată, a organizat Cupa Tenis Partener la tenis de câmp, iar pe terenul
din parcul central au avut loc meciuri de mini-fotbal.
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Lansări de carte
Joi, 15 februarie 2018, am participat la lansarea volumului “Istoria
Stațiunii Băile Govora 1879 – 1989”, autor Ionela Dinescu (n. 31 ianuarie
1975), fiică a Govorei, absolventă a Facultății de Arhivistică din cadrul
Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București, specializarea
arhivistică – istorie. Doctor în istorie (2016), cu teza “Istoria Stațiunii Băile
Govora 1879 – 1989”, arhivist în cadrul Arhivelor Naționale Vâlcea (din 1997
– în prezent), cercetător, istoric, autoare a peste 40 de articole și studii
științifice publicate în reviste de specialitate și volume colective.
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Sport
Pentru revigorarea activității sportive în orașul Băile Govora, pe
lângă proiectul de modernizare a terenului de sport din parcul balnear, prin
HCL nr. 53 din 2018 a fost aprobată încheierea protocolului de colaborare
dintre orașul Băile Govora și Asociația Sportivă ”Athletico Băile Govora”
precum și acordarea unui sprijin financiar în sumă de 11.953 lei pentru
susținerea echipei de fotbal Athletico Govora și funcționarea acesteia în Liga
a IV-a. Tot în anul 2018, cu fonduri din bugetul local, s-au efectuat lucrări de
reparații instalațiile electrice și sanitare de la vestiarele de la terenul sport,
urmând ca în anul 2019 să fie modernizată și tribuna.
La terenul de sport de la Liceul tehnologic Băile Govora, în anul 2018,
au fost efectuate lucrări de împrejmuire cu gard din plasă de sârmă, urmând
ca în anul 2019 pe suprafața de joc să fie montat un covor sintetic.
În data de 29.03.2018 Liceul Tehnologic Băile Govora în parteneriat cu
Primăria orașului Băile Govora, ISJ Vâlcea și DJTS Vâlcea a fost gazda celei
de-a XIII-a ediții a concursului sportiv Cupa ”General Dr. Zorileanu”.
Competiția este rezervată școlilor din ciclul primar și gimnazial la
atletism, tenis de masă, fotbal, handbal și baschet și face parte din cadrul
Proiectului educațional ”Cupa General Dr. Zorileanu”
Orientare sportivă
În perioada 20-21.10.2018 municipiul Râmnicu Vâlcea și orașul Băile
Govora au fost gazda celei de-a 7-a ediție a Campionatului Național de
Orientare Sportivă ”Trofeul Alutus”. În stațiunea Băile Govora s-a
desfășurat proba parc-oraș.
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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
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 19 ani trecuți, m-am implicat în organizarea ediției a XX-a a
manifestărilor dedicate Zilei internaționale a persoanelor de vârsta a IIIa care s-a desfășurat în data de 30 septembrie 2018, 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.
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.
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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
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 100 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.
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 și elevi de la Liceul
Tehnologic Băile Govora.
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Continuând tradiţia anilor trecuţi, la sfârşitul lunii decembrie am
organizat Revelionul 2019 la miniamfiteatrul în aer liber din parcul central,
unde, cei prezenți s-au putut bucura de vin fiert, cozonac, muzică și un
frumos foc de artificii.

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 2018 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 persoană care are responsabilități în acest domeniu iar pe
site-ul instituției este alocată o secțiune specifică, unde, cei interesați pot găsi
un formular de cerere de informații de interes public sau un formular de
reclamație administrativă, conform prevederilor Legii nr. 544/2001.
Pe site-ul instituției, la adresa http://www.primaria-bailegovora.ro/informatii-publice/
sunt publicate rapoartele privind
implementarea Legii nr. 544/2001, respectiv a Legii nr. 52/2003.
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VIII. ALTE ASPECTE ESENȚIALE PRIVIND ATRAGEREA DE
INVESTITORI, PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA ORAȘULUI
BĂILE GOVORA
În anul 2018, ca de altfel și în anii precedenți, am avut o preocupare în
ceea ce privește atât atragerea de potențiali investitori în orașul Băile Govora
cât și organizarea unor evenimente majore, cu un puternic impact în
promovarea și dezvoltarea stațiunii Băile Govora.
1. Delegația Provinciei Fujian din China
În data de 10.09.2018 am primit vizita delegației din provincia Fujian,
China. Discuțiile s-au axat, în principal, pe probleme care țin de protecția
mediului, silvicultură, protecția pădurilor și măsuri de apărare împotriva
incendiilor de vegetație și păduri.
Oaspeții chinezi au vizitat obiective turistice și economice din
stațiunea Băile Govora între care și noul centru de recuperare medicală
Recmed.
După masa de prânz de la Hotelul ”Palace”, delegația s-a deplasat spre
Brașov.
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2. Delegația Camerei de Comerț Regionale din Hong Kong în China
Luni, 1 octombrie 2018, prin amabilitatea Ambasadei Chinei în
România, am primit, pentru câteva ore, vizita delegației Camerei de Comerț
Regionale din Hong Kong în China.
Cu acest prilej au fost purtate discuții privind cele mai noi tehnologii
utilizate în IT și protecția mediului.
În urma discuțiilor s-a convenit ca în anul 2019 să fie încheiat un
memorandum privind colaborarea cu instituția noastră în domenii de interes
comun.
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3. Delegația din Ningbo, provincia Zhejiang, China
Marți, 20.11.2018, am primit vizita oficială a delegației administrației
publice din Ningbo, provinicia Zhejiang, China.
Pe lângă discuțiile obișnuite, formale, legate de aspecte privind
activitatea desfășurată de cele două administrații publice, oaspeții din China
ne-au adresat invitația de a participa cu un stand expozițional de promovare
a turismului balnear din stațiunea Băile Govora la cea de-a 5-a ediție a
CHINA- CEEC INVESTMENT AND TRADE EXPO (Târg de Investiții și Comerț)
care va avea loc în orașul Ningbo în anul 2019.
Programul delegației a continuat cu vizitarea parcului balnear, a
Centrului Cultural ”Virginia Andreescu-Haret”, Hotelului ”Palace” și Vilei
”Crizantema” – fosta reședință a familiei Ceaușescu.
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4. Conferința EnergEn 2018 Băile Govora – România
Pentru al doilea an consecutiv, ca urmare a unei foarte bune colaborări
instituționale, la Băile Govora s-a desfășurat Conferința "Noile tehnologii
criogenice și izotopice pentru energie și mediu" (EnergEn 2018), organizată
de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Criogenie și
Tehnologii Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea, care a avut loc în perioada 24-26
octombrie 2018.
Scopul conferinței a fost de a oferi un forum pentru cercetători români
și străini, oameni de știință și ingineri care să prezinte și să discute statutul
actual al tehnologiilor moderne, al tehnicilor experimentale și al
dezvoltărilor reale.
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5. Organizarea seminarului ”Finanțări nerambursabile pentru
afaceri”
Camera de Comerț și Industrie Vâlcea în parteneriat cu Primăria
orașului Băile Govora a organizat în data de 21 februarie 2018 seminarul de
informare privind proiectul “GRANT PLUS – Finanțare pentru startup-uri
inovative” POCU/82/3/7/105600.
Proiectul se realizează in parteneriat cu Fundația Centrul de Pregătire
Profesională Vâlcea și Indice Consulting and Management.
În cadrul seminarului s-au explicat condițiile de eligibilitate și au fost
oferite răspunsuri la întrebările celor interesați.
6. Organizarea evenimentului de informare pentru proiectul
”Start sustenabil pentru afaceri inovative”
Evenimentul a avut loc joi, 22 martie 2018, la Primăria Băile Govora,
județul Vâlcea si a avut ca obiectiv oferirea de informații detaliate despre
modalitățile de înscriere și participare la activitățile proiectului „START
SUSTENABIL PENTRU AFACERI INOVATIVE!”, co-finanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa
prioritară 3. „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea
Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona
urbană”, Componenta 1. „Romania Start Up Plus”, etapele de parcurs,
condițiile eligibilitate și de accesare a subvenției nerambursabile pentru
înființarea afacerii.
Proiectul este implementat de către Camera de Comerț și Industrie a
României, în parteneriat cu Camera de Comerț Industrie și Agricultură
Mehedinți, Camera de Comerț și Industrie Gorj și Asociația de Dezvoltare
“EQ”.
Obiectivul general al proiectului vizează promovarea culturii
antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale
pentru un număr de 400 de persoane din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt
și Vâlcea, încurajarea antreprenoriatului și ocupării pe cont propriu.
Proiectul va contribui la înființarea și subvenționarea cu maxim 40.000
euro nerambursabili a 60 de noi afaceri, dezvoltarea lor durabilă și la crearea
a minim 120 locuri de muncă.
Grupul țintă al proiectului include 300 de șomeri si persoane inactive,
100 persoane care au un loc de muncă, înființează o afacere non-agricolă și
creează minim 2 locuri de muncă în mediul urban al județelor Mehedinți,
Dolj, Olt, Gorj și Vâlcea.
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7. Conferirea Diplomei de excelență stațiunii Băile Govora
În perioada 10-12 mai 2018 la Palatul Patriarhiei – Aula Magna
”Teoctist Patriarhul” s-a desfășurat cea de-a XV-a Conferință Națională de
Balneologie și Recuperare Medicală organizată de Institutul Național de
Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie.
Evenimentul a avut o dublă semnificație, marcând împlinirea a 100 de
ani de balneologie în România dar și centenarul Marii Uniri.
În cadrul programului științific al conferinței, la secțiunea
”Recuperarea medicală în stațiunile balneare din România” am susținut
prezentarea ”Tratamentul balnear în stațiunea Băile Govora”.
Din partea SC Băile Govora SA – principalul operator turistic din
stațiune – a participat dl Mihai Handolescu, administrator al societății
comerciale.
Cu acest prilej stațiunea Băile Govora a primit Diploma de
excelență pentru calitatea factorilor terapeutici naturali, a apelor minerale
terapeutice, a calității serviciilor din bazele de tratament precum și pentru
implicarea administrației publice locale în susținerea, dezvoltarea și
promovarea turismului balnear.
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8. Organizarea concursului de fotografie ”Băile Govora în 100 de
imagini”
Cu prilejul Centenarului României, în perioada 16.04. – 25.06.2018 pe
platforma online special creată în acest sens pe site-ul www.primaria-bailegovora.ro s-a desfășurat concursul de fotografie ”Băile Govora în 100 de
imagini”.
Imaginile înscrise în concurs au primit atât votul publicului dar și votul
unui juriu alcătuit din reprezentanți ai administrației publice locale Băile
Govora.
Cu prilejul Zilei Naționale, câștigătorilor le-a fost înmânat un album
special creat cu această ocazie, care cuprinde cele mai frumoase imagini
înscrise în concurs.
Ca urmare a derulării mai multor runde de discuții cu administratorul
SC BAJAN SRL, în anul 2018 în orașul Băile Govora a fost dată în folosință o
farmacie modernă, care oferă o gamă variată de medicamente, produse
naturiste și de igienă personală la prețuri rezonabile.
Concomitent am început discuțiile și cu reprezentanții SC DIANA COM
SRL pentru ca în anul 2019, în orașul Băile Govora, să fie deschid un
supermarket Diana.
Pentru că ne dorim o administrație publică locală performantă,
eficientă, transparentă și democratică, în anul 2018 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 2018 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.
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.
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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 2018 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.

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 2018.
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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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