Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a Orașului Băile Govora - 2020

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

Raportul Primarului privind starea economică,
socială și de mediu a 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.
Prezentul raport cu privire la starea economică, socială și de mediu a
Orașului Băile Govora pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu
prevederile art. 225, alin. (3), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Raportul oferă ocazia de a analiza evoluția din anul precedent a tuturor
domeniilor de activitate pe care le gestionează administrația locală,
constituind totodată un moment de analiză strategică a celor mai bune
abordări pentru anul în curs.
Ca la orice raport întocmit, trăiesc și acum, sentimentul aparte al
emoției referitoare la munca mea dedicată oamenilor, aceasta însemnând
conectare și veghe permanentă la problemele orașului, răbdare, stres,
tensiune și capacitate de implicare.
Materialul pe care îl supun atenției dumneavoastră nu este doar o
însumare de date statistice, cifre și tabele, acesta, odată ”decriptat” va face
dovada asigurării capacității administrației locale de a soluționa și gestiona
necesități publice, în numele și în interesul cetățenilor.
Anul 2020 a fost un an foarte dificil datorită pandemiei cauzată de
noul coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2) care a provocat o criză la nivel
mondial, în aproape toate domeniile de activitate.
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A fost un an dificil și pentru administrația publică locală din orașul
Băile Govora care s-a confruntat cu efectele pandemiei, ceea ce a condus la
scăderea nivelului de încasare a taxelor și impozitelor locale, atât din partea
persoanelor fizice cât și a celor juridice.
Au fost provocări care s-au constituit la final, în oportunități pentru
manifestarea abilităților administrației locale de gestionare a situațiilor
dificile și de anticipare a efectelor lor.
Prin rigurozitate și atenție, provocările au fost depășite iar cu
tenacitate, curaj și perseverență, noi începuturi au fost posibile.
Cu toate acestea, în continuare prudența și consecvența sunt trăsături
cheie ce trebuie să canalizeze deciziile primarului și în perioada următoare
care se întrevede a fi una plină de elemente de noutate.
Gândirea unitară, pe termen lung, dorința de a îndeplini nevoile
comunității, creșterea calității mediului educațional, îmbunătățirea imaginii
zonelor de interes ale orașului, stimularea investițiilor, toate acestea vor da
dreptul locuitorilor la o existență decentă și demnă, iar mie, Primarul
Orașului Băile Govora, îmi va reveni obligația de a îndeplini obiectivele
propuse în ciuda limitărilor financiare.
Pe tot parcursul anului 2020 ne-am desfășurat activitatea de
reprezentați ai administrației publice ținând cont de nevoile comunității
locale cu care ne-am consultat în mod periodic, prin dezbateri publice,
întâlniri cu locuitorii și dialog permanent cu sprijinul noilor tehnologii. Am
ascultat nu doar propuneri și inițiative ci și critici, încercând să le integrăm
în proiectele noastre.
Încercările și reușitele noastre sunt și rămân la aprecierea comunității,
abordări noi sunt necesare atât pentru a rezolva problemele prezentului cât
și pe cele ale viitorului, dar sunt convins că împreună, autorități și
comunitate locală, vom duce la bun sfârșit, tot ceea ce am început și tot ceea
ce vom mai începe.
Mai mult decât oricând, comunităţile locale sunt forţate să găsească
modalităţi noi şi creative pentru a face faţă presiunilor cu care se confruntă.
Dacă cetăţenii şi autorităţile nu vor realiza faptul că 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.
Încercăm astfel, să îmbunătățim în fiecare an calitatea și eficiența
activităţii noastre, aceste deziderate realizând-se prin participarea
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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 și turiștilor orașului Băile Govora au
fost obiectivele principale pe care le-am urmărit și în decursul anului 2020.
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.
Prezentul raport este doar o sinteză a inițiativelor și 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 Codului administrativ, 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
raport cu prezentarea programelor şi activităţilor în care am avut implicare,
cu detalierea după caz a anumitor date.
Mulțumesc comunității locale pentru trecut, prezent și mai ales viitor,
viitor pe care trebuie să-l construim împreună, toți cei care iubim orașul
nostru stațiune balneară cu renume național și internațional.
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
”Refacere pod peste pârâul Govora în localitatea componentă
Gătejești, orașul Băile Govora, județul Vâlcea”
În anul 2020 au fost finalizate lucrările de refacere a podului peste
pârâul Govora din localitatea componentă Gătejești, fiind redat, astfel accesul
pietonal și auto, în deplină siguranță, către locuințele situate de cealaltă parte
a albiei pârâului.
Valoarea totală a investiției a fost de 2.118.421 lei, fără TVA, din care
1.008.403,36 lei fără TVA contribuție de la bugetul de stat și 1.110.017,64 lei
fără TVA contribuție de la bugetul local al orașului Băile Govora. Se remarcă
cu ușurință faptul că suma alocată de la bugetul local, necesară pentru
demararea investiției, a fost mai mare decât suma primită de la bugetul de
stat iar efortul bugetar al orașului Băile Govora a fost unul pe măsură.
”Refacere punte pietonală peste pârâul Govora în localitatea
componentă Gătejești, orașul Băile Govora, județul Vâlcea”

În anul 2020 au început lucrările de refacere a punții pietonale peste
pârâul Govora, din localitatea componentă Gătejești, investiție în valoare
totală de 495.169,58 lei, finanțare asigurată de la bugetul de stat.
Lucrările vor fi finalizate în anul 2021.
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De asemenea, în anul 2020, au fost finalizate lucrările de reparații
curente la acoperișul clădirii unde funcționează cabinetele medicale
ale medicilor de familie și Centrul de recuperare medicală ”Recmed”.
Valoarea totală a investiției a fost de 207.985,80 lei, sumă alocată din bugetul
local.
Amenajare sens giratoriu la intersecția DN 67 CU DJ 649 –
intersecție cu orașul Băile Govora

În vederea asigurării unei infrastructuri rutiere optime către stațiunea
Băile Govora, încă din luna noiembrie 2016 am făcut demersuri la CJ Vâlcea
și CNAIR în vederea analizării oportunității și necesității realizării unui sens
giratoriu la intersecția DN 67 (spre Târgu Jiu) cu DJ 649 (spre Băile Govora)
și DJ 647 (spre Mănăstirea Govora), având în vedere și următoarele
considerente:
- intersecția nu este semaforizată și din acest motiv au loc frecvent
accidente de circulație;
- vizibilitatea este la un moment dat redusă datorită caselor din
apropierea intersecției;
- asigurarea unei mai bune fluidizări a circulației spre stațiunea Băile
Govora și către alte obiective turistice din zonă;
- intersecția constituie un important nod rutier către stațiunea Băile
Govora, comuna Mihăești, Mănăstirea Govora, Horezu, Transalpina,
Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin.
Mai mult, turiștii care doresc să meargă pe Transalpina sunt interesați
să poposească și în Băile Govora, după care să-și continue itinerariul. De
multe ori, datorită aglomerației din acea intersecție renunță la a mai intra în
Băile Govora. Prin urmare, un sens giratoriu era soluția optimă care rezolvă
toate problemele de trafic din zonă.

Astfel, în data de 08.09.2020, la sediul CNAIR Craiova, a fost semnat
contractul de achiziție a sensului giratoriu modular, iar în luna octombrie
2020 acesta a fost dat în folosință.
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Lucrări de primă urgență pentru refacere platformă la străzile:
Căpșunilor, Codrului, Colinei, Curături și Pajiștei
În luna decembrie 2020 a fost elaborat proiectul de hotărâre privind
aprobarea notelor conceptuale și temelor de proiectare pentru lucrările la
străzile mai sus menționate urmând ca în ședința de consiliu din luna
ianuarie 2021 să fie adoptată o hotărâre în acest sens iar în anul 2021 să
demareze lucrările de execuție. Finanțarea este asigurată de la bugetul de
stat din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului și este în valoare de
2.000.000 lei.

S-au efectuat, de asemenea, diverse servicii și lucrări în toate zonele
orașului şi în localitățile componente Gătejeşti şi Curături, astfel:
♦ Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi;
♦ Reamenajarea unor spații verzi degradate prin plantarea de arbori
și arbuști ornamentali, flori și gazon;
♦ Refacerea unor pasarele pietonale de lemn peste pârâul Hința și a
unor pergole din parcul central 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;
♦ Diverse servicii de cadastru / intabulare.
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II. PREVENIREA EFECTELOR NEDORITE ÎN CAZUL UNOR
SITUAȚII DE URGENȚĂ
Având în vedere pandemia cauzată de noul coronavirus 2019nCoV (SARS-CoV-2) am fost nevoiți ca și în orașul Băile Govora să luăm o
serie de măsuri de prevenire a răspândirii acestui coronavirus.
Astfel, am procedat sistematic la dezinfectarea străzilor și spațiilor
publice din oraș și localitățile componente, am montat dispozitive cu soluții
de dezinfecție pentru mâini în scările blocurilor, am distribuit către populație
măști de protecție și am dus în permanență o campanie de informare și
conștientizare a populației în vederea prevenirii răspândirii noului
coronavirus.

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 2020;
4. Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru orașul Băile
Govora – 2020;
5. Planul de apărare împotriva incendiilor de pădure pentru anul 2020.
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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 2020 – al ultimul din perioada de sustenabilitate - prin
intermediul Punctului de informare turistică din cadrul Primăriei orașului
Băile Govora și personal, de subsemnatul, cu ocazia diverselor delegații
primite, 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 a alocat și va aloca în continuare 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;
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 administrarea portalului de informații turistice de către
specialistul IT din cadrul Primăriei Orasului Băile Govora;
 păstrarea destinației bunurilor achiziționate prin proiect,
respectiv folosirea materialelor de promovare doar pentru
promovare gratuită în cadrul centrelor / punctelor de informare
turistică şi promovare.

Pentru sustenabilitatea acestui proiect, în anul 2020 a fost alocată, din
bugetul local, suma de 60.000 lei din care au fost realizate următoarele
materiale de promovare și publicitate: ghiduri turistice Băile Govora, CD-uri
interactive inscripționate, în carcasă de plastic cu copertă, afișe de
promovare, bannere de promovare printate pe ambele feţe – 6 m x 1 m,
rollup-uri 2 m x 1 m, difuzare spot radio pe stații naționale, promovare prin
participarea primarului orașului în cadrul unor emisiuni televizate.
Materialele de promovare realizate urmează să fie distribuite în anul
2021 prin intermediul punctului de informare turistică din cadrul primăriei,
cu ocazia primirii unor delegații oficiale sau cu prilejul organizării unor mese
rotunde, seminarii, conferințe etc.
Pentru promovarea outdoor, în diferite zone ale stațiunii se vor amplasa
bannere și afișe.
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2. ”DEZVOLTAREA SERVICIILOR PUBLICE PRIN IMPLEMENTAREA DE
SOLUȚII E-GUVERNARE ÎN JUDEȚUL VÂLCEA”
Proiectul s-a aflat în 2020 în ultimul an de sustenabilitate.
Acesta a avut ca obiectiv principal implementarea unor soluții de
e-guvernare prin:
- achiziționarea de echipamente hardware și licențe software și
realizarea unui sistem informatic integrat de impozite și taxe locale, registru
agricol, GIS și contabilitate venituri;
- eficientizarea activităților interne ale instituției prin folosirea de
mijloace moderne ale tehnologiei informației și comunicațiilor (ex. plată online).
În anul 2020 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 să poată 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, 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.
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3. PROIECT WIFI 4EU
Inițiativa WiFi4EU promovează accesul gratuit la Wi-Fi în spații
publice precum parcurile, piețele și clădirile publice, bibliotecile, școli,
centrele de sănătate și muzeele, peste tot în UE. Aceasta le oferă
municipalităților posibilitatea de a solicita un cupon valoric în valoare de
15.000 EUR va fi utilizat pentru instalarea de echipamente Wi-Fi în spații
publice de pe teritoriul municipalității unde nu există conectivitate Wi-Fi
gratuită.
Contextul general al cererii de candidaturi este definit în secțiunile
2.3.2 și 4 din Programul de lucru multianual pentru 2019 și 2020 pentru
asistența financiară în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei
(MIE) – Sectorul telecomunicațiilor (programul de lucru 2019-2020), astfel
cum a fost publicat pe pagina WiFi4EU de pe site-ul web al INEA. Contextul
și justificarea cererii de candidaturi sunt definite în secțiunea 4.1.1 a
programului de lucru 2019-2020.
În sensul cererii de candidaturi, se acordă un grant simplificat, sub
forma unei sume forfetare (cupon valoric).
WiFi4EU este o schemă de sprijin pentru furnizarea de acces la
Internet de înaltă calitate locuitorilor și vizitatorilor în centrele de viață
publică locale.
Se așteaptă ca această conectivitate wireless locală gratuită și fără
condiții discriminatorii să contribuie la reducerea decalajului digital, în
special în comunitățile rămase în urmă din punctul de vedere al alfabetizării
digitale, inclusiv în zonele rurale și în locurile îndepărtate. Ea ar trebui să
îmbunătățească în continuare accesul la serviciile online care sporesc
calitatea vieții în comunitățile locale, facilitând accesul la servicii precum esănătatea și e-guvernarea, să permită crearea de noi oferte de incluziune
digitală cum ar fi cursurile de utilizare a computerelor și a internetului și să
promoveze dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii locale inovatoare în
domeniul produselor și al serviciilor digitale.
Din aceste considerente am considerat oportună înscrierea
(depunerea candidaturii) orașului Băile Govora în acest program. După etapa
de verificare a candidaturilor am fost admiși pentru runda a 2-a care s-a
desfășurat începând cu luna iunie 2019. Astfel, orașul Băile Govora a
beneficiat de un voucher în valoare de 15.000 EUR.
Procedura de admisibilitate a constat în patru cerințe, astfel:
1. Cererea a fost depusă electronic prin portalul WiFi4EU3.
https://www.wifi4eu.eu/#/home
2. Cererea a trebuit să fie depusă utilizând un cont EU Login corelat
cu înregistrarea orașului.
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3. Cererea trebuie a trebuit să fie completă, adică să includă
următoarele două documente justificative, lizibile, încărcate pe portalul
WiFi4EU:
a) Formularul privind dovada aprobării participării, semnat de
reprezentantul legal (și anume de primar), care a inclus imaginea
scanată a cărții de identitate – („Documentul 1” de pe portalul
WiFi4EU);
b) O copie a actului de numire a reprezentantului legal –
(„Documentul 2” de pe portalul WiFi4EU).
4. Cererea a trebuit să fie depusă după deschiderea cererii de
candidaturi (04.04.2019, ora 13:00 (CEST) și până la termenul-limită al
acesteia, respectiv data de 05.04.2019, ora 17:00 (CEST).
Cupoanele valorice s-au acordat conform principiului „primul venit,
primul servit”, pe baza mărcii temporale electronice a depunerii cu succes a
cererii, înregistrată pe portalul WiFi4EU. Marca temporală s-a stabilit la
primirea cererii de către serverul central, conform orei înregistrate de
serverul central, și anume ora (de vară a) Europei Centrale [CE(S)T] (ora
Bruxelles-ului).
Acțiuni eligibile

Inițiativa WiFi4EU își propune să furnizeze sprijin acțiunilor care:
(1) sunt implementate de municipalități, care trebuie să planifice și să
supravegheze instalarea de puncte de acces wireless locale interioare și
exterioare în spațiile publice și care trebuie să se angajeze:
a) să mențină rețeaua (rețelele) Wifi4EU pe deplin funcțională
(funcționale) pentru o perioadă de trei ani începând cu data
notificării de confirmare de către Agenție, descrisă la articolul
4.2 din acordul de grant;
b) să reconfigureze rețeaua (rețelele) WiFi4EU astfel încât să o (le)
conecteze la soluția de autentificare și monitorizare securizată în
deplină conformitate cu cerințele prevăzute în secțiunea 6.2.1
din documentul cu precizări privind cerea de candidatură;
(2) se bazează pe o conexiune în bandă largă de mare viteză care
permite furnizarea unei experiențe internet de înaltă calitate utilizatorilor și
care:
a) este gratuită și ușor accesibilă, nu impune condiții
discriminatorii și utilizează echipamentele cele mai recente și de
mai bună calitate disponibile, capabile să asigure o conectivitate
de mare viteză utilizatorilor lor;
b) sprijină accesul la servicii digitale inovatoare, precum cele
oferite prin infrastructurile de servicii digitale;
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c) în scopul accesibilității, oferă acces la servicii cel puțin în limbile
relevante din statul membru vizat și, în măsura posibilului, în
alte limbi oficiale ale UE;
d) este furnizată în centre ale vieții publice locale, inclusiv în spații
exterioare accesibile publicului larg în viața publică a
comunităților locale;
(3) utilizează identitatea vizuală comună care urmează să fie furnizată
de Comisie;
(4) se angajează să organizeze proceduri de achiziții (sau similare)
pentru echipamentele și serviciile de instalare aferente necesare, în cazurile
în care legislația aplicabilă prevede această obligație, și să instaleze punctele
de acces Wi-Fi în zone în care nu există deja oferte similare de conectivitate
Wi-Fi gratuită.
Cuponul valoric WiFi4EU se utilizează pentru a finanța oricare dintre
următoarele acțiuni:
a) Instalarea unei rețele Wi-Fi publice complet noi;
b) Modernizarea unei rețele Wi-Fi publice existente;
c) Extinderea acoperirii unei rețele Wi-Fi publice existente.

În calitate de beneficiar am instalat un număr de 11 puncte de acces (3
interioare și 8 exterioare) care reflectă valoarea cuponului pe piața internă,
astfel:
Poziții puncte de acces (PA)

Poziție
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Zona AP
Băile Govora – Primăria orașului
Băile Govora – Primăria orașului
Băile Govora – Dispensar medical
Băile Govora – Grădinița cu program
prelungit
Băile Govora - Grădinița cu program
prelungit
Băile Govora – Intrare în parcul balnear
Băile Govora – Terasa cu pergole
Băile Govora – Centrul Cultural
Băile Govora – Centrul Cultural
Băile Govora – Liceul Tehnologic
Băile Govora – Baza sportivă „Aditen”

Număr minim de PA-uri exterioare
8

TIP AP
Coordonate GPS
Exterior 45.079157,24.184828
Interior 45.079157,24.184828
Exterior 45.080328,24.18268
Exterior
Interior

45.081218,24.177767
45.081218,24.177767

Exterior 45.080669,24.17668
Exterior 45.081214,24.175197
Exterior 45.081986,24.176047
Interior 45.081986,24.176047
Exterior 45.076184,24.190103
Exterior 45.074064,24.191801

Număr minim de PA-uri interioare
3
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Grantul (cuponul valoric) s-a acordat sub forma unei sume forfetare
unice de 15.000 EUR. Această sumă a fost plătită cu condiția punerii în
aplicare corecte a întregii acțiuni. Lucrările de instalare a echipamentelor în
punctele de acces s-au finalizat în luna iulie 2020.
4. VILA IVANOVICI – INTERVENȚII DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ

Primăria Orașului Băile Govora a aplicat cu proiectul ”Vila Ivanovici –
intervenții de punere în siguranță VL-II-m-b-20968” finanțat de Institutul
Național al Patrimoniului prin Programului Timbrul Monumentelor Istorice.
Proiectul a fost declarat eligibil și a primit o finanțare de 200.000 de
lei, conform contractului de finanțare nerambursabilă nr. 2 din 12.08.2020,
la care se adaugă cofinanțarea în suma de 20.000 lei.
Vila Ivanovici din Băile Govora, monument istoric de importanță
locală, a fost pusă în siguranță de către Primăria Băile Govora, cu
ajutorul financiar al Institutului Național al Patrimoniului, prin
Timbrul Monumentelor Istorice și sprijin din partea societății civile.
Remarcabilă prin dantelăria de lemn a fațadei și prin verandele sale
generoase, Vila Ivanovici este strâns legată de Govora, căci stațiunea era în
primii săi ani atunci când Colonelul Ivanovici a construit clădirea, în jurul
anului 1900. Vila Ivanovici a fost recunoscută legal ca parte din patrimoniul
național abia în 2009, odată cu finalizarea procedurii de clasare începută în
2007. De atunci, vila este monument istoric de importanță locală și este
protejată de lege.
Finalul lui 2020 marchează o reușită în domeniul patrimoniului din
Băile Govora, prin implicarea tuturor părților interesate în prima punere în
siguranță a unui monument istoric. Profitând de premiera Apelului de
proiecte lansat de Institutul Național al Patrimoniului, prin care se oferă
finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi
promovarea monumentelor istorice, o echipă interdisciplinară de specialiști
a sprijinit Primăria orașului Băile Govora, proprietarul imobilului, să
desfășoare intervenția de urgență pentru punerea în siguranță a Vilei
Ivanovici. Finanțarea obținută la începutul lunii august a adus proiectului
200.000 lei, completați de alți 20.000 lei strânși în campania de strângere de
fonduri derulată de Studiogovora cu ajutorul Castle Break și al Fundației
Comunitare Vâlcea, care au mobilizat peste 200 de donatori din țară și din
străinătate.
Contractele pentru serviciile de proiectare, de dirigentare lucrări și de
execuție au fost semnate la final de septembrie, elaborarea proiectului tehnic
și a documentațiilor de avizare și autorizare s-a realizat în luna octombrie,
iar lucrările de punere în siguranță s-au desfășurat în lunile octombrie,
noiembrie și decembrie.
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Lucrările finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice de către
Institutul Național al Patrimoniului au fost realizate de firma Aficons și au
cuprins repararea învelitorii corpului principal, sprijiniri și eșafodaje de
lemn pentru planșee și verande, desfacerea controlată a unor elemente
constructive compromise, un acoperiș de protecție nou pentru corpul
secundar, montarea de jgheaburi și burlane, un șanț pentru redirecționarea
apei pluviale, evacuarea molozului, eliminarea vegetației invazive și
montarea de martori pentru a monitoriza fisurile.
Prin punerea în siguranță a Vilei Ivanovici, inițiată de Studiogovora,
am câștigat timp și informații utile pentru un viitor proces de consolidare și
restaurare. Studiile și cercetările finanțate prin acest prim pas pot fi utilizate
într-o intervenție viitoare. Proiectul a fost o provocare pentru toate părțile
implicate, fiecare dintre actori depunând o muncă semnificativă într-un timp
scurt. Rezultatele sunt remarcabile, demonstrând că o inițiativă civică poate
conduce către un parteneriat real între public, privat și societatea civilă.
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B. PROIECTE PRIORITARE PROPUSE PENTRU A FI FINANȚATE SAU
AFLATE ÎN DIFERITE STADII DE IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 20212027 ÎN PARTENERIATE PUBLICE PRIVATE SAU ÎN CADRUL ALTOR
PROGRAME
NAȚIONALE
SAU
EXTERNE
CU
FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ
1. ”REABILITARE SEDIU PRIMĂRIA BĂILE GOVORA”
În luna octombrie 2018 am depus prin sistemul electronic 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 etapele de evaluare a conformității și eligibilității precum și de
etapa de evaluare tehnică și financiară, primind un punctaj foarte bun.
În anul 2019 a avut loc vizita precontractuală iar reprezentanții ADR
SV Oltenia au recomandat proiectul pentru finanțare. 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.
Proiectul a fost inclus în lista de rezervă la nivelul regiunii SV Oltenia
și urma să fie finanțat în anul 2020, după finanțarea prioritară a unor spitale
și școli din regiune. Datorită pandemiei cu noul coronavirus, fondurile au fost
redirecționate spre achiziționarea de materiale sanitare și de protecție
pentru personalul medical din prima linie dar și pentru protejarea populației.
În acest context am solicitat în anul 2020 Companiei Naționale de
Investiții finanțarea proiectului de la bugetul de stat. Instituția a cuprins
proiectul în lista de sinteză urmând ca acesta să fie finanțat în funcție de
alocările financiare de la bugetul de stat.
2. 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
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(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 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.
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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
servicii de catering iar începând cu anul 2019 aceștia au fost 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 anul 2020 precum și în anul 2021
(ultimul an de implementare) au fost și 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.
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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
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 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.
3. ”EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE DE
PRESIUNE REDUSĂ ÎN ORAȘUL BĂILE GOVORA - GĂTEJEȘTI ȘI
CURĂTURI – JUDEȚUL VÂLCEA

Rețeaua de distribuție gaze naturale se va realiza de-a lungul
principalelor căi de comunicație care străbat zonele Gătejești și Curături şi
va funcționa în regim de presiune redusa.
Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor situați în localitățile
componente Gatejești și Curături se va asigura prin intermediul a două
tronsoane noi care se vor racorda la conductele de distribuție gaze naturale
existente în Băile Govora, care funcționează în regim de presiune redusă.
Conductele vor fi executate in sistem ramificat pe toate străzile
adiacente, astfel încât să permită alimentarea cu gaze naturale a tuturor
viitorilor abonați.

În localitatea componentă Gătejești se va executa o rețea de distribuție
gaze naturale cu lungimea de 6.334 m, dimensionată astfel încât să
corespundă scopului urmărit.
În localitatea componentă Curături se va executa o rețea de distribuție
gaze naturale cu lungimea de 4.183 m, dimensionată astfel încât sa
corespunda scopului urmărit.
Lungimea totala a conductelor propuse: 10.517 m.
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Pentru producerea apei calde menajere și pentru asigurarea energiei
termice necesare la încălzirea spațiilor de locuit se utilizează combustibil
solid (lemn, cărbune).
După executarea rețelei de distribuție gaze naturale, gospodăriile care
se vor racorda la sistemul de distribuție gaze naturale propus vor utiliza
gazele naturale atât la bucătării pentru prepararea hranei cât şi pentru
încălzirea spațiilor de locuit, utilizând sobe de teracotă prevăzute cu
arzătoare automatizate sau centrale termice murale concepute pentru
utilizarea gazelor naturale drept combustibil de ardere.
Aspectele relevante ale demarării investiției sunt următoarele:
- un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra stării de sănătate
a populației prin reducerea poluării mediului;
- reducerea costurilor pentru prepararea hranei și încălzirea
spatiilor de locuit;
- creșterea condițiilor de confort pentru locuitori, lucrătorii și
beneficiarii instituțiilor publice şi instituțiilor de învățământ (școli,
grădinițe);
- ridicarea standardului de viață a populației prin crearea premiselor
pentru dezvoltarea urbanistică şi economică a zonei;
- posibilitatea de atragere a noilor investitori şi agenți economici,
având ca efect creșterea numărului locurilor de munca precum si
crestarea gradului de colectare de fonduri (sub formă de taxe și
impozite locale).
În prezent, în orașul Băile Govora este în funcțiune o rețea de distribuție
gaze naturale care asigură alimentarea cu gaze naturale a unei părți a
consumatorilor casnici, a operatorilor economici şi a obiectivelor socialculturale existente.
Implementarea obiectivului de investiții va avea ca efect posibilitatea ca
toate imobilele să fie racordate la sistemul de distribuție gaze naturale.
Se urmărește adoptarea unor soluții avantajoase de alimentare cu gaze
naturale pentru consumatorii situați în orașul Băile Govora – Gătejești și
Curături, județul Vâlcea, care să răspundă tuturor cerințelor cantitative şi
calitative ale consumatorilor.
Soluțiile tehnice care vor fi adoptate în cadrul lucrărilor de alimentare
cu gaze naturale vor avea în vedere următoarele aspecte:
- utilizarea de materiale, tehnologii și echipamente de calitate
corespunzătoare, în concordanță cu cerințele prezentului, care sa
faciliteze realizarea unui sistem funcțional, cât mai ușor de
exploatat și care să nu permită poluarea mediului înconjurător;
- asigurarea posibilității efectuării intervențiilor de întreținere și
reparare a sistemului, pe tronsoane, fără perturbări majore.
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Asigurarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor de proiectare va
putea fi posibilă prin respectarea cadrului normativ atât în ceea ce privește
conținutul cadru al documentației cât și specificațiile tehnice de proiectare și
executare a lucrărilor.
Prin HCL nr. 9 din 19.02.2020 a fost aprobat studiul de fezabilitate și
principalii indicatori tehnico-economici, devizul general și proiectul de
autorizare a lucrărilor pentru obiectivul ”Extindere sistem de distribuție
gaze naturale presiune redusă în orașul Băile Govora – Gătejești și Curături,
județul Vâlcea”.
Valoarea totală a investiției este de 4.641.000 lei. Durata de realizare:
2 ani. Surse de finanțare: OUG nr. 114/2018, bugetul local și fonduri
europene.
4. ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ PROIECT
”PARC DE AGREMENT BĂILE GOVORA”

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Domeniul investiției: Infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv
obiective de patrimoniu cu potențial turistic
Data depunerii la ADR: 03.09.2020
Instituția/structura beneficiară: UAT BĂILE GOVORA
Notă: Solicitanții de finanţare sunt entitățile eligibile stabilite prin OUG nr. 88/2020
Titlul Proiectului de investiție
PARC DE AGREMENT BĂILE GOVORA
Persoana de contact:
Nume: MATEESCU MIHAI
Telefon: 0728286328
E-mail: primaria@primaria-baile-govora.ro
Obiectivele proiectului de investiție
Obiectivul general:
Dezvoltarea turismului balnear în staţiunea balneară Băile Govora cu respectarea
a trei principii de bază: durabilitate sub aspect ecologic, viabilitate şi rentabilitate
sub aspect economic şi echitabilitate din punct de vedere etic şi social pentru
comunitatea locală.
Obiectivul specific:
 îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei de agrement pentru turiştii
din staţiune şi, ca o consecinţă, creşterea duratei medii a sejurului
turistic/ turist;
 creşterea numărului de înnoptări în staţiunea balneară Băile Govora;
 creşterea numărului mediu anual de turişti care vizitează staţiunea;
 îmbunătăţirea promovării imaginii zonei la nivel naţional şi
internaţional ca urmare a desfăşurării unei campanii de promovare
şi marketing, dar şi ca urmare a creşterii numărului de vizitatori
români şi străini care vor transmite mai departe calitatea deosebită
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a cadrului natural, dotărilor şi serviciilor din staţiune;
 creşterea atractivităţii ariei cu potenţial balnear natural Băile
Govora;
 crearea de facilităţi pentru investitorii privaţi în vederea realizării de
noi capacităţi de servicii integrate;
 crearea a noi locuri de muncă.

7.

În urma analizei situației existente, conform concluziilor prezentate în Strategia
de Dezvoltare Locală, agrementul este o componentă deficitară în stațiunea Băile
Govora, fapt care duce la scăderea gradului de satisfacție a turiștilor.
Proiectul ”Parc de agrement Băile Govora” înseamnă emoție, curaj, adrenalină,
distracție, forță și îndemânare, depășirea limitelor și creșterea încrederii în sine,
înseamnă depășirea fricii de înălțime, înseamnă "o minte sănătoasă într-un corp
sănătos".
Proiectul va contribui substanțial la dezvoltarea componentei de agrement,
complementară cele de turism balnear, prin amenajarea unui traseu de tiroliană
și a unui parc de agrement (aventură) cu trasee de dificultate, în funcție de vârstă.
Nota:
1. Proiectul de investiții trebuie să se înscrie în Obiectivul de Politica 5 „O Europă
mai apropiată de cetățenii săi”
2. Se va introduce și o scurtă descriere a proiectului de investiție vizat.
Rezultate așteptate ale proiectului de investiție
 îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei de agrement pentru turiştii
din staţiune şi, ca o consecinţă, creşterea duratei medii a sejurului
turistic/ turist cu aproximativ 25%;
 creşterea numărului de înnoptări în staţiunea balneară Băile Govora
cu aproximativ 15%;
 creşterea numărului mediu anual de turişti care vizitează staţiunea
cu aproximativ 10%;
 crearea de noi locuri de muncă, astfel:
• 6 locuri de muncă permanente directe în structura de
exploatare a facilităţilor realizate prin proiect;
• 30 locuri de muncă pe perioadă determinată pe durata realizării
obiectivelor de investiţii;
• 20 locuri de muncă indirecte – ca urmare a efectelor
multiplicatoare ale facilităţilor realizate prin proiect (activităţi
de agrement, activităţi de alimentaţie publică, activităţi turistice
etc.).
Obs. Se vor avea in vedere tipurile de Indicatori de rezultat din propunerea de
Regulament privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 2021-2027:
RCR 77 – Turiști/ vizite în siturile care beneficiază de sprijin
RCR 78 – Utilizatori ai infrastructurilor culturale care beneficiază de sprijin

8.

Notă: Se vor prezenta și alte rezultate ale proiectului de investiție
Indicatori de realizare imediată / rezultat care vor fi atinși în cadrul
proiectului de investiție
 Amenajarea a trei instalații de tiroliană de lungimi și grade de
dificultate diferite (ex. 500 m, 700 m, 1000 m, copii/adulți);
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 Amenajarea a minim șase trasee de dificultate în cadrul parcului de
agrement;
 Parcul de agrement va avea spaţii verzi organizate între aleile
pietonale, spații administrative, parcări, precum şi mobilier urban,
sisteme de supraveghere video şi wifi şi reţele pentru utilităţi.
Obs. Se vor avea in vedere tipurile de Indicatori de realizare din propunerea de
Regulament privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 2021-2027
RCO X - Suprafața zonelor în aer liber renovate / recent dezvoltate,
accesibile publicului. Indicatorul nu include intervențiile acoperite de alți
indicatori comuni
RCO 77 – Capacitatea infrastructurilor culturale și turistice care beneficiază
de sprijin
Notă: Se vor prezenta și alți indicatori de realizare ai proiectului de investiție
Justificarea proiectului de investiție
a) Strategia/Strategiile/Alte studii în care se încadrează proiectul
Ideea de proiect a fost dezbătută pentru prima dată în Strategia de Dezvoltare
Locală 2007-2013. Ulterior, în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020, în
cadrul Politicii de dezvoltare a turismului/turismului balnear a fost prevăzută la
măsură de dezvoltare (E.5. Dezvoltarea zonelor de agrement). În cadrul Planului
de Dezvoltare 2014-2020, în cadrul secțiunii ”Agrement și dezvoltare turistică” a
fost prevăzută identificarea și dezvoltarea unor zone de agrement în stațiunea
Băile Govora și localitățile componente.” În acest sens a fost realizată Fișa de
proiect nr. 16 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 20142020 a orașului Băile Govora, județul Vâlcea.
9.

Notă: Proiectul trebuie să facă parte dintr-o analiză, plan, strategie elaborată la
nivel local, județean, regional/național, după caz;
b) Intervențiile proiectului de investiție au în vedere:
Proiectele de investiții trebuie sa conțină următoarele tipuri de intervenții stabilite
in Anexa 1 la propunerea de Regulament privind stabilirea unor dispozitii comune
FEDR, FSE+, FC si FEPAM:
128 Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice și
servicii turistice conexe
130 Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a
ecoturismului

a) Proiectul se afla pe lista de rezerva a POR 2014-2020 și are elaborate
următoarele documente:
Proiectul nu se află pe lista de rezervă a POR 2014-2020

Notă: În cazul în care proiectul este inclus pe lista de rezerva a POR 2014-2020,
se va avea în vedere doar actualizarea documentațiilor tehnico-economice
existente sau continuarea acestora în vederea implementării proiectelor.
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10.

Buget eligibil estimat total al investiției:
5.950.000 euro, din care 5.000.000 euro fără TVA

Cursul utilizat pentru transformarea in euro este cursul inforeuro la data
depunerii fisei de proiect de investiție.
Documentații tehnico-economice și alte documentații pentru care se
solicită finanțare din POAT










Studiu de fezabilitate;
Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor;
Proiect tehnic de execuție;
Studii geotehnice;
Studii hidrologice;
Studii topografice;
Documentații cadastrale;
Documentații pentru obținerea de avize/autorizații;
Studiu de marketing.

Notă: Documentațiile tehnico-economice pentru care se acordă sprijin financiar
11. în conformitate cu Ghidul POAT sunt: studiul de fezabilitate sau documentația
de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz; proiect pentru
autorizarea/desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție.

În plus, daca este necesar, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de
tipul: plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii
geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii
arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale,
precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de
avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor de
Infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic.
Atenție: Documentația elaborată va fi elaborată și predată respectând etapele de
proiectare din HG 907/2016, inclusiv faza Proiect tehnic de execuție, conform HG
907/2016.

Bugetul estimat solicitat din POAT pentru elaborarea documentațiilor
tehnico-economice sau alte documentații (valoare totală, inclusiv TVA, în lei)
Valoare totală: 1.439.751,25 lei cu TVA, din care:
- Studiu de fezabilitate: 403.130,35 lei, cu TVA
- Proiect tehnic de execuție: 921.440,80 lei cu TVA
12.
- Alte studii, avize, documentații: 115.180,10 lei cu TVA
Notă: Se va atașa Nota de fundamentare a bugetului privind rezonabilitatea
costurilor

Pagina | 28

Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a Orașului Băile Govora - 2020

Valoarea nerambursabilă a documentației tehnico-economice este de maxim
500.000 euro, conform metodologiei aprobate de CDR SV Oltenia.

Perioada de implementare pentru realizarea documentațiilor în cadrul
proiectului finanțat din POAT
13. Ianuarie 2021 – Septembrie 2021

Nota: Perioada de implementare poate fi cuprinsă între iunie 2020 și decembrie
2021 (include și perioada necesară efectuării plăților către contractor).
Axa prioritară/Obiectiv specific POAT
Acest document se aplică apelului de proiecte dedicat pregătirii de proiecte din
Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020
Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa
14. proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri
Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din
FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature
Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru
beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru
potențialii beneficiari FESI.
15. Proprietatea
Domeniul public și privat al orașului Băile Govora
Sustenabilitatea
Sustenabilitatea tehnică
După încetarea finanţării nerambursabile solicitate, Consiliul Local Băile Govora
va aloca resurse financiare stabile şi suficiente pentru a asigura operarea şi
menţinerea structurii finanţate. De asemenea, va pune la dispoziţie utilajele,
echipamentele şi angajaţii de care dispune în cadrul compartimentului
întreținere parcuri, spații verzi, proiecte implementate din fonduri externe
16. nerambursabile. Aceştia dispun de o bogată experienţă în domeniu, realizând în
mod curent lucrări de întreţinere în oraşul Băile Govora, inclusiv a obiectivului de
infrastructură turistică ca obiect al investiţiei propuse.

Sustenabilitatea financiară
Consiliul Local Băile Govora va aloca în continuare resurse financiare stabile şi
suficiente pentru a asigura operarea şi menţinerea structurii finanţate.
Sustenabilitatea financiară va fi asigurată în continuare din surse proprii.
De asemenea, din analiza proiecţiei fluxului de numerar reiese o bună capacitate
de finanţare a costurilor de exploatare a investiţiei.
Complementaritatea proiectului:
Proiecte implementate cu care este în complementaritate:
1. ”Reabilitarea infrastructurii turistice a stațiunii balneare Băile Govora,
județul Vâlcea”, finanțat în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 5, DMI
17.
5.2, cod SMIS 3795;
2. ”Dezvoltarea și consolidarea turismului din orașul Băile Govora prin
promovarea potențialului turistic local”, finanțat în cadrul POR 20072013, Axa prioritară 5, DMI 5.3, cod SMIS 26209.
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Aspecte de mediu
Conservarea şi scoaterea în evidenţă a biodiveristăţii ocupă un loc primordial în
identificarea şi dezvoltarea soluţiilor tehnice propuse în vederea realizării
investiției în infrastructura de turism dar și a materialelor de promovare şi
publicitate realizate prin proiect.
De asemenea, se mai cuvine a fi precizat atât faptul că proiectul propus respectă
în totalitate cerinţele legale în privinţa protejării mediului înconjurător, cât şi
faptul că realizarea acestuia nu conduce la ocuparea definitivă şi nici măcar
18.
temporară de terenuri cu folosinţe importante pentru protecţia mediului şi nu
presupune realocarea de reţele de utilităţi.
Totodată, pentru realizarea materialelor de promovare şi publicitate, vor fi
folosite echipamente şi tehnologii nepoluante.
De asemenea, caietele de sarcini vor menţiona obligativitatea prestatorului de a
respecta legislaţia naţională şi comunitară în domeniul egalităţii de şanse şi
protecţiei mediului
În materialele de promovare realizate prin proiect vor fi inserate mențiuni clare
cu privire la păstrarea unui mediu curat și sănătos, grija față de natură, etc.
Categoria obiectivului de investiție: nu este cazul
19. a. UNESCO
b. Grupa A
c. Grupa B
Tipul de infrastructură de turism de utilitate publică
 a. stațiune turistică balneară, climatică sau balneoclimatică
b. stațiune turistică
20. c. localitate urbană (care nu este stațiune)
Notă: În conformitate cu metodologia de evaluare a fișelor de proiect aprobată de
CDR nu se vor selecta fișele de proiect care propun proiecte de investiții care ar
putea intra sub incidența ajutorului de stat.
Evoluția preconizată a numărului de turiști datorată valorificării
potențialului turistic local si regional:
a. <5%
21.
 b. >5%
c. Menținerea numărului anual de turiști care beneficiază de infrastructura/
serviciile publice de turism modernizate/ reabilitate sau care vizitează obiectivul
de patrimoniu reabilitat/modernizat
Accesibilitatea
22.
Proiectul prevede măsuri de facilitare a accesului la obiectivul investiției pentru
persoanele cu dizabilități.

5. DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL BĂILE GOVORA, JUDEȚUL VÂLCEA
Proiectul a fost depus și înregistrat în data de 09.05.2019 la sediul
Companiei Naționale de Investiții și a fost inclus în anul 2020 în lista de
sinteză.
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DESCRIEREA INVESTIȚIEI
Clădirea a fost reabilitată în cadrul Proiectului ”Reabilitare,
modernizare și dotare așezământ cultural în orașul Băile Govora, județul
Vâlcea”, finanțat prin Programului prioritar naţional pentru construirea de
sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea
instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea
lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public, din
mediul rural şi mic urban – obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii
culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat
prin CNI-SA.
Înainte de reabilitare clădirea a avut și destinație de sală de spectacole.
După ce aceasta a fost reabilitată, în cadrul proiectului, nu au fost cuprinse și
dotările necesare desfășurării de activități culturale.
Din aceste considerente este necesară dotarea imobilului cu
echipamentele și aparatura audio-video aferente.
Astfel, am solicitat sprijinul necesar pentru dotarea cu echipamente
audio-video a sălii centrului cultural în vederea realizării de proiecții,
inclusiv 3D, amenajarea unei săli IT și a unei săli de conferințe.
Configurația actuală a sălii este optimă pentru amplasarea
echipamentelor audio-video, IT, de ședințe, existând în acest sens amenajată
și o cabină de proiecție.
Necesitatea și oportunitatea promovării investiției

Clădirea, construcţie înscrisă în lista monumentelor istorice împreună
cu tot ansamblul parcului central este amplasată la 50 m de strada Tudor
Vladimirescu, având faţada principală către strada Parcului şi cea vestică
către strada Vasile Alecsandri. Imobilul se înalţă pe un platou la acelaşi nivel
cu Pavilionul de Băi, pe locul în care generalul dr. Nicolae Popescu–Zorileanu
a amenajat prima ambulanţă militară rurală (1879) şi a efectuat primele
tratamente unei companii de veterani din Războiul de Independenţă, aduşi
de peste Milcov.
Este construită în stil eclectic, neoromânesc, deşi elementele
ornamentale exterioare cât şi cele interioare lasă impresia unui clasicism
renascentist târziu, cu unele trăsături specifice rococoului. Funcţionalitatea
construcţiei poartă amprenta arhitectei Virginia Andreescu-Haret, după cum
arată o însemnare pe unul din zidurile interioare, lucrarea fiind
subvenţionată de Societatea Govora-Călimăneşti, şi a fost dată parţial în
folosinţă în 1930. Sala de spectacole este precedată de un portic cu opt arcuri
sprijinit pe capitelurile a şapte coloane. Este remarcabilă acustica sălii şi
dotările specifice: fosa pentru orchestră, cabine pentru machiaj, pentru
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maşinist şi pentru regizor. Într-un cuvânt această clădire satisface cele mai
înalte pretenţii, atât ale spectatorilor cât şi ale protagoniştilor.
Proiectantul edificiului este Virginia Andreescu-Haret, nepoata
pictorului de la Barbizon, Ion Andreescu, nora fostului ministru Spiru Haret,
prima femeie arhitect din Romania şi care la acea vreme deţinea funcţia de
inspector arhitect şef în Ministerul Instrucţiunii Publice. Sala avea aproape
400 de locuri la parter şi balcon, o scenă de dimensiuni apreciabile (7 m x 5
m), fosa pentru orchestră şi cabine de machiaj dedesubt iar pentru
introducerea decorurilor, în peretele din spate era practicată o uşă mare în
două canaturi cu deschidere de peste trei metri. Iniţial sala nu a fost
prevăzută cu nici un sistem de încălzire, deoarece era folosită numai în sezon,
în perioada 1 iunie-15 septembrie.
În perioada 1960-1980 de scena din clădire au beneficiat formaţiile de
cor, dansuri, brigada artistică şi teatru de pe lângă Casa de Cultura „Mihail
Sadoveanu”. Pe această scenă a evoluat colectivul de artă dramatică (artişti
amatori), care în anul 1961 a obţinut locul III pe ţară şi locul I pe regiunea
Argeş cu piesa „Titanic vals” de Tudor Muşatescu. Tot pe această scenă au
susţinut concerte şi recitaluri mari interpreţi ai scenei lirice româneşti (D.
Iordăchescu, V. Teodorian, I. Piso, I. Dacian), actori de comedie (D. Rădulescu,
F. Zamfirescu, I. Besoiu, E. Maftei, P. Călinescu, N. Constantin, J. Constantin),
mari ansambluri folclorice (Doina, Cîndrelul), teatrele mari din ţară (Giuleşti,
Fantasio, Al. Davila) au prezentat spectacole săptămânal în sezonul de vârf,
teatre de păpuşi şi circ.
După anul 1990 activitatea instituţiei a intrat în regres, spectacolele
erau din ce în ce mai rare, spectatorii din ce în ce mai puţini, cu toate
strădaniile celor doi salariaţi rămaşi în schemă. Creşterea numărului de
canale de televiziune, extinderea reţelei de difuzare prin cablu, reducerea
numărului de vizitatori din staţiune, au fost cauzele principale ale acestui
regres. Exploatarea sălii de spectacole devine astfel total nerentabilă, iar
după anul 2002.
În primăvara anului 2010, imobilul a trecut în proprietatea Consiliului
Local al Oraşului Băile Govora, intrând într-o avansată stare de degradare,
fapt ce a determinat administrația publică locală să includă edificiul în cadrul
unui proiect finanțat de statul român pentru amenajarea unui centru cultural
al stațiunii.
În anul 2016 edificiul a fost reabilitat cu sprijinul Companiei Naționale
de Investiții, fiind astfel redat actului cultural, dar fără dotările aferente.
Având în vedere faptul că Băile Govora este o stațiune balneară de
interes național și internațional, care, pe lângă tratamentele aferente
afecțiunilor respiratorii și reumatismale, aceasta trebuie să asigure și o
componentă de agrement pentru turiștii sosiți în stațiune sau chiar aflați în
tranzit.
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Asigurarea funcționării unei săli de spectacole în cadrul centrului
cultural ar contribui semnificativ la creșterea activităților de agrement în
stațiune și, mai mult, ar menține totodată criteriile de atestare ca stațiune
turistică de interes național, așa cum sunt ele solicitate de normativele în
vigoare.
Amenajarea unei săli de spectacole în cadrul centrului cultural este o
oportunitate deloc de neglijat și pentru actul educativ. În urma unor studii
efectuate cu specialiștii Ministerului Educației Naționale și ai Ministerului
Culturii și Identității Naționale, am ajuns la concluzia că, pentru a putea
reține mai corect informația necesară examenelor, elevii sunt mai deschiși la
proiecții de material didactic interactiv, (ex. programe multimedia realizate
după operele literare, care sunt obligatorii în programa școlară). Astfel, în
cadrul sălii s-ar desfășura o acțiune în cadrul căreia elevii vizionează prin
proiecții multimedia operele din programa școlară, urmate de un workshop
desfășurat împreună cu profesorul de curs din școala din localitate sau chiar
din localitățile învecinate. Aceste discuții libere dar și analiza aferentă operei
literare, sedimentează în subconștientul elevului informația necesară
examenelor ulterioare. Solicitarea este motivată și de faptul că în apropierea
așezământului cultural se află Grădinița cu program normal precum și Liceul
Tehnologic Băile Govora, care are în componență și clase de profesională cu
profil de turism. Totodată, în cadrul liceului funcționează și Școala Postliceală
Sanitară cu profil Balneofiziokinetoterapie.
În același timp, având în vedere caracterul de stațiune balneară
permanentă, interesul manifestat de turiștii sosiți la tratament și recreere,
dar și dorința copiilor și elevilor din oraș de a avea o sală multifuncțională IT,
pentru zona de mansardă a așezământului cultural considerăm oportună și
necesară amenajarea unui centru IT care să cuprindă ca dotare:
- Birouri duble pentru calculator – 20 buc.
- Laptop cu imprimantă – 20 buc.
- Multifuncțional profesional color – 2 buc.
Pentru zona de etaj considerăm ca oportună amenajarea unei săli de
ședințe și întruniri diverse, cu sistem de teleconferință, scaune directoriale –
60 buc., mobilier modular de birou pentru sală teleconferință.
6. MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL BĂILE GOVORA: CIREȘULUI,
MĂRĂȘEȘTI, NUFERILOR, TUDOR VLADIMIRESCU, STEJARULUI ȘI
ZĂVOIULUI”

Proiectul a fost depus și înregistrat în data de 15.07.2020 la sediul
Companiei Naționale de Investiții și se află în lista de sinteză.
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Dezvoltarea și modernizarea eficientă a unui oraș presupune
infrastructură și utilități, precum și strategii de a sprijini dezvoltarea
economică.
Pentru a spoi activitatea zonei și a atrage investitori, astfel încât să
devină una din zonele dezvoltate din punct de vedere economic și social din
județul Vâlcea, prin mai buna valorificare a resurselor locale și naturale,
revigorarea tradițiilor, crearea – reabilitarea infrastructurii în deplin respect
față de mediul înconjurător.
Prin urmare, scopul prezentei solicitări este dezvoltarea și
îmbunătățirea infrastructurii destinate activităților turistice din stațiunea
balneoclimaterică Băile Govora, pentru creșterea activității zonei prin
lărgirea gamei de servicii, ceea ce va avea drept rezultat prelungirea
vacanțelor în această zonă.
Strada Tudor Vladimirescu
Face parte din DJ 649 ce face legătura cu DN 67.
S-au identificat, atât degradări de suprafață cât și degradări ce privesc
structura rutieră pe grosime, cauzate de șiroiri ale apelor de suprafață sau
staționării îndelungate a acestora pe partea carosabilă ca urmare a unei
drenări necorespunzătoare.
Strada Zăvoiului
Drum pietruit, denivelări, gropi.

Strada Nuferilor
S-au identificat, atât degradări de suprafață cât și degradări ce privesc
structura rutieră pe grosime, cauzate de șiroiri ale apelor de suprafață sau
staționării îndelungate a acestora pe partea carosabilă ca urmare a unei
drenări necorespunzătoare.
Strada Oituz
S-au identificat, atât degradări de suprafață cât și degradări ce privesc
structura rutieră pe grosime, cauzate de șiroiri ale apelor de suprafață sau
staționării îndelungate a acestora pe partea carosabilă ca urmare a unei
drenări necorespunzătoare.

Strada Mărășești
Drum pietruit, cu denivelări și gropi, fără o scurgere corespunzătoare
a apelor meteorice.
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Strada Cireșului
Drum pietruit, cu denivelări și gropi, fără o scurgere corespunzătoare
a apelor meteorice.

Strada Stejarului
S-au identificat, atât degradări de suprafață cât și degradări ce privesc
structura rutieră pe grosime, cauzate de șiroiri ale apelor de suprafață sau
staționării îndelungate a acestora pe partea carosabilă ca urmare a unei
drenări necorespunzătoare.
Necesitatea promovării investiției

Luând în considerare faptul că stațiunea Băile Govora se bucură de
notorietate și popularitate în țară și în străinătate, datorită aspectelor
terapeutice oferite în tratarea afecțiunilor respiratorii și cardiace, orașul
Băile Govora reprezintă un important centru urban, care atrage turiști din
județul Vâlcea, din întreaga țară și de peste hotare.
Oportunitatea investiției

Intervenția urgentă cu lucrări de modernizare executate la imaginea
stradală este oportună și necesară, aflându-se pe prima poziție pe lista de
priorități a amenajării viitoare a orașului și, în același timp, creșterea
nivelului traficului prin crearea de noi oportunități sociale pentru locuitorii
și turiștii stațiunii Băile Govora.
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Sintetizând, situația proiectelor și investițiilor, în anul 2020, se
prezintă astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valoare
- Lei/Euro Reabilitare sediu Primăria Băile 5.582.977,25
Govora
LEI
Combatere alunecare de teren
6.912.503,00
în zona Palangine, oraș Băile
LEI
Govora
Combatere
eroziuni
de
adâncime a unor văi de pe raza 2.839.703,00
orașului Băile Govora, județul
LEI
Vâlcea
Proiectul privind Învățământul
Secundar (ROSE)
90.000 EUR
Puterea Optimismului spre TOP
– POT
Refacere pod peste pârâul
Govora
în
localitatea 2.023.703,00
componentă Gătejești, orașul
LEI
Băile Govora, județul Vâlcea
Dezvoltarea și consolidarea
turismului din orașul Băile
620.644 LEI
Govora
prin
promovarea
potențialului turistic local
Modernizare străzi în orașul
Băile
Govora:
Cireșului,
73.276,90
Nuferilor, Tudor Vladimirescu,
LEI
Mărășești, Oituz, Stejarului și
Zăvoiului
Refacere punte pietonală peste
pârâul Govora, situată pe
535.500 LEI
drumul de acces în localitatea
componentă Gătejești
Elaborare
documentație
tehnico-economică”
proiect 1.439.751,25
”Parc de agrement Băile
LEI
Govora”
Dotarea așezământului cultural
525.000
Băile Govora, județul Vâlcea
LEI
15.000
WiFi 4EU
EUR
Denumire proiect

Stadiu
Eligibil. În lista de
sinteză la CNI
Eligibil. În lista de
sinteză la CNI
Eligibil. În lista de
sinteză la CNI

În implementare la
Liceul Tehnologic Băile
Govora
Finalizat 2020
Finalizat 2020
Eligibil. În lista de
sinteză la CNI
În execuție
În etapa de achiziție
publică – ADR SV
Oltenia
Eligibil. În lista de
sinteză la CNI
Finalizat 2020
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12.

Vila Ivanovici – intervenții de
punere în siguranță

220.000
LEI

Finalizat 2020

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 atestate de cetățean cu drepturi depline care să le
amintească peste ani de aceste momente.
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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.

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 taxă), pentru anul școlar
2020-2021.

Cu sprijinul Asociațiilor Round Table Austria și Round Table România,
prin amabilitatea domnului Radu Bizic, am reușit să oferim 59 de pachete de
Crăciun copiilor din orașul Băile Govora de la grădiniță și ciclul primar.
Cadourile au constat în dulciuri, obiecte de igienă personală, rechizite, jucării.
De asemenea, prin contribuția proprie, am oferit, la rândul meu, 59 de
pachete pentru aceleași categorii de copii, constând în dulciuri, cărți,
rechizite.
Mulțumesc pe această cale celor două asociații pentru implicare și
pentru faptul că, mai presus de orice, copiii s-au bucurat de darurile primite
cu ocazia Crăciunului.
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La solicitarea mai multor părinți am pus la dispoziție sala de festivități
a Grădiniței cu program normal pentru cursuri de balet și dans artistic.

V. PROTECŢIA SOCIALĂ

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.
Sâmbătă, 04.04.2020, împreună cu voluntarii campaniei de prevenire
și combatere a COVID-19 #Tustaiacasănoivenimlatine, am distribuit cele
60 de pachete constând în alimente de strictă necesitate oferite de Fundația
”Dumbrava Minunată” prin Țiriac Group.
Produsele au ajuns la persoane singure, cu dizabilități, cu nevoie
sociale, fără venituri sau fără aparținători din orașul Băile Govora și
localitățile componente Gătejești și Curături.
Primăria Orașului Băile Govora va depune, în continuare, eforturi
pentru ca și alte persoane să beneficieze de sprijin în aceste momente dificile
prin care trecem cu toții și vă mulțumim pentru înțelegere.
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VI. 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 2020 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.

VII. ALTE ASPECTE ESENȚIALE PRIVIND ATRAGEREA DE
INVESTITORI, PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA ORAȘULUI
BĂILE GOVORA
Unul dintre obiectivele prioritare strategice ale Primăriei Orașului
Băile Govora este de a oferi comunității locale și turiștilor servicii de
telecomunicații de calitate, la prețuri rezonabile.
Având în vedere faptul că AKTA Telekom a fost preluată de RCS – RDS,
am solicitat brand-managerului pe județul Vâlcea o întâlnire la sediul
Primăriei Orașului Băile Govora. Astfel, marți, 12 august 2020, acesta a dat
curs invitației noastre. Discuțiile au vizat, în principal, modernizarea
infrastructurii de telecomunicații existente dar și extinderea acesteia în
localitățile componente Curături și Gătejești, acțiune care va demara la
începutul anului 2021.
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Având în vedere situația creată la ghișeele Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare, unde mulți
solicitanți susțin că nu știu să se programeze online din lipsa cunoștințelor
necesare și din faptul că nu au acces la Internet, pentru cei interesați, am
facilitat accesul la portalul https://www.drpciv.ro/drpciv-booking/ pe un
calculator pus la dispoziție în cadrul instituției noastre.
Din aceste considerente, vă așteptăm la sediul Primăriei Orașului Băile
Govora, în zilele de luni-joi în intervalul orar 08:00 – 15:00, pentru
programarea online în vederea înmatriculării autovehiculelor sau
preschimbarea permiselor de conducere.
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Pentru că ne dorim o administrație publică locală performantă,
eficientă, transparentă și democratică, în anul 2019 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 2019 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.
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.
DEMERSURI PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII LOCALITĂȚII
COMPONENTE PRAJILA A ORAȘULUI BĂILE GOVORA ÎN BĂILE GOVORA

Localitatea componentă Prajila aparține orașului Băile Govora din
județul Vâlcea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1968, privind
organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
La 1 iulie 1886 a fost promulgat de Regele Carol I Regulamentul pentru
călătoria cu preț scăzut a vizitatorilor băilor din țară. Interesant este că la
momentul elaborării acestui regulament, Govora nu era menționată, ceea ce
dovedește că, în 1886, încă nu fusese declarată stațiune balneară. Acest lucru
s-a întâmplat în anul 1887, iar în ședința din 23 martie 1887 a Adunării
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Deputaților s-a dezbătut proiectul Legii pentru acordarea unui credit de 1
milion lei pentru stațiunile Călimănești, Bivolari, Govora și Lacul Sărat.
Cazul înființării stațiunii Băile Govora este unic. În condițiile în care
celelalte stațiuni balneară din țară au apărut și s-au dezvoltat în cadrul unor
așezări deja existente, în cazul acesta întâi a apărut stațiunea, în jurul
căreia s-a creat și dezvoltat localitatea. Iar rolul cel mai important l-a avut
statul prin implicarea sa directă.
Din punct de vedere administrativ, până la înființarea, în anul 1908, a
comunei Băile Govora, stațiunea nu a avut o situație foarte clară, revendicată
fiind atât de comuna Govora cât și de comuna Păușești Otăsău. Astfel, în 1886,
comuna Govora avea în componență patru cătune: Gătejești, Prajila, Curături
și Valea Mare. În schimb, zona izvoarelor aparținea din punct de vedere
administrativ de comuna Păușești Otăsău.
Imediat după înființarea stațiunii, în 1887, între cele două primării a
început un adevărat război. La 2 august 1887, Consiliul comunei Govora
hotăra să solicite Consiliului Permanent al Județului Vâlcea trecerea
terenurilor care țineau de comuna Păușești Otăsău la comuna Govora.
Argumentele pe care se bazau erau acelea că, încă de la descoperirea
izvoarelor, locuitorii comunei Govora au făcut tot felul de sacrificii pentru a
înlesni mijloacele de comunicație, au aprovizionat personalul tehnic și
angajații care au lucrat la captarea izvoarelor precum și militarii de pe
ambulanțele militare și turiștii veniți în stațiune. Un alt factor favorizant era
date de așezarea geografică a stațiunii, mult mai aproape de comuna Govora
decât de Păușești Otăsău și implicit mai aproape de căile de comunicație
(șosea, calea ferată).
Situația încurcată din punct de vedere administrativ și multitudinea de
inconveniente a fost sesizată inclusiv de către Ministerul Agriculturii,
Industriei, Comerțului și Domeniilor, care, prin vocea dr. Zoileanu, medic
diriginte al stațiunii, solicita încă din anul 1902, Prefecturii Județului Vâlcea
înființarea unei primării în stațiune, astfel ca cei care aveau diferite probleme
de rezolvat să nu mai fie nevoiți să se deplaseze în comuna Păușești Otăsău,
mai ales că numărul locuitorilor crescuse permanent.
Mult mai târziu, prin înființarea comunei Băile Govora, situația a fost
definitiv rezolvată, aceasta arondând pe lângă cătunele care au aparținut
comunei Govora și terenurile pe care se afla Stațiunea Băile Govora, cu cele
circa 22 de case și vile nou-construite.
Prin Legea pentru modificarea legii de organizare a comunelor rurale
publicată în Monitorul Oficial nr. 22 din 29 aprilie 1908, s-a înființat comuna
rurală Băile Govora, care era și reședința Plășii Govora, având în componență
satele: Băi, Curături (desprins de la comuna Păușești Otăsău), Prajila,
Gătejești și casele ce țineau de Păușești Otăsău până la Dealul Otăsău.
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Din punct de vedere administrativ, în perioada interbelică, stațiunea a
cunoscut o transformare fundamentală față de perioada antebelică, prin
schimbarea statutului acesteia. De la 1 ianuarie 1930, Băile Govora a fost
declarată ”comună urbană”, prin Decretul-Regal nr. 4036 din 7 decembrie
1929, publicat în Monitorul oficial nr. 274 din 9 decembrie 1929.
Frământări referitoare la organizarea din punct de vedere
administrativ a localității au continuat să existe și după acest moment. În anul
1936, Consiliul Comunal, prin Decizia nr. 21 din 26 iunie 1936, a fixat
perimetrul necesar de dezvoltare a stațiunii, care începea de la Sanatoriul
Militar, la limita cu proprietățile comunei Păușești Otăsău, mergând spre
nord-est, la limită cu pădurea satului Govora și ieșind la punctul Stocșor, iar
la sud-vest mergând până la pădurea statului. Se constată din analiza
perimetrului respectiv, că satele componente Curături și Gătejești, nu erau
cuprinse în acesta, ceea ce demonstrează dorința autorităților locale de a
renunța la cele două sate arondate stațiunii. În ciuda atâtor eforturi ale
primăriei de a scăpa de cele două sate componente, Prefectura Județului
Vâlcea nu a dat un răspuns pozitiv acestei solicitări, urmând să se mențină
organizarea administrativă existentă până la o nouă arondare a comunelor.
Referitor la suprafața localității, în anul 1941, satul Prajila avea o
suprafață de 1208,35 ha, satul Curături – 148,25 ha și satul Gătejești 253 ha.
Este lesne de observat că satul Prajila era de fapt locul unde luase ființă
stațiunea Băile Govora.
Mai mult, prin Regulamentul edilitar întocmit de Primăria Băile Govora
în perioada 1939-1948 orașul se împărțea în trei zone: zona I, limitată de
strada Regele Ferdinand I, de la intersecția cu strada Eroilor și până la ieșirea
din oraș, Sanatoriul Militar, străzile I.G. Duca, Regele Carol al II-lea, Primăriei,
Aleea I.G. Duca, Alecsandri, General Dr. Zorileanu, I.C. Brătianu, Carmen Silva,
în care intră tot perimetru concesionat Societății ”Govora-Călimănești”; zona
a II-a era delimitată de străzile Eroilor, Praporgescu, Bisericii, Vintilă
Brătianu, Regele Ferdinand, de la intersecția cu strada Eroilor până la fot
stație Decoville și Aleea Fundătura din strada Ferdinand spre casele lui Ioan
Leau și Florea Păuna; zona a III-a cuprinde restul orașului până la limita
fixată și satele componente Curături și Gătejești. Din această împărțire
administrativă rezultă foarte clar că satul Prajila era de fapt stațiunea
propriu-zisă.
Prin Legea nr. 5 din 6 septembrie 1950, publicată în Buletinul Oficial
nr. 77 din 8 septembrie 1950, în România au apărut noi forme de organizare
administrativă, de sorginte sovietică, regiunea și raionul, punându-se capăt
unei forme de organizare străveche a românilor, județul. Astfel, în locul
județului Vâlcea s-a înființat Regiunea Vâlcea cu raionul Râmnicu Vâlcea. Doi
ani mai târziu, conform Decretului nr. 331/27 septembrie 1952, Regiunea
Vâlcea s-a desființat, vechiul județ Vâlcea împărțindu-se între Regiunea
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Pitești și Regiunea Oltenia. Stațiunea Băile Govora a fost inclusă în raionul
Râmnicu Vâlcea, Regiunea Pitești.
Forma de împărțire administrativă din 1908 a fost confirmată și de
Legea nr. 2 din 17 februarie 1968 și HCM nr. 1121/27 mai 1968, satele
Curături și Gătejești continuând să rămână localități componente ale orașului
Băile Govora, alături de Prajila, care era centrul stațiunii, împărțire care se
menține și în prezent.

Această împărțire administrativă a generat și continuă să genereze
confuzii în rândul cetățenilor, al turiștilor, firmelor de curierat sau
furnizorilor de utilități care folosesc, conform codurilor SIRUTA, denumirea
Prajila în loc de Băile Govora. Cele mai mari probleme sunt la Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară unde apare denumirea de Prajila.
Precizez faptul că potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de Guvern
nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 48/2003 și Legea nr. 76/2007,
schimbarea denumirii unei localități componente se face prin lege. Proiectele
de legi sau propunerile legislative privind atribuirea sau schimbarea
denumirii se înaintează Parlamentului în vederea adoptării, după
consultarea prealabilă prin referendum, în condițiile legii, a cetățenilor din
localitatea componentă a cărei denumire urmează a fi schimbată. Potrivit art.
14 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului,
cu modificările și completările ulterioare, problemele supuse
referendumului local se stabilesc de Consiliul local la propunerea primarului
sau a unei treimi din numărul consilierilor locali. Conforma art. 16 din același
act normativ, obiectul și data referendumului se stabilesc și se aduc la
cunoștință publică cu cel puțin 20 de zile înainte de data desfășurării
acestuia. Referendumul se organizează numai într-o singură zi și aceea poate
fi numai duminica.
Având în vedere cele expuse mai sus consider că este necesară și
oportună organizarea unui referendum cu privire la schimbarea denumirii
localității componente Prajila în Băile Govora, eliminând astfel toate
confuziile generate de această denumire, motiv pentru care, în anul 2021
vom demara acest demers.
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Activitatea de infrastructură informatică s-a dezvoltat în ultimii ani şi
se află într-un proces de finalizare a unei prime etape şi anume
implementarea unui sistem informatic centralizat la nivel de instituție care
cuprinde activitatea compartimentelor vitale: impozite și taxe locale,
contabilitate, resurse umane, registrul agricol, urbanism și registratură.
Pentru consultarea apariţiilor legislative a fost achiziţionată în anul
2004 o aplicaţie legislativă LEX de la firma ETO S.R.L. din Timişoara.
În cadrul activităţii de gestionare în format electronic şi realizarea de
rapoarte în format scris a subvenţiilor pentru acordarea ajutoarelor pentru
încălzire la lemne şi gaze naturale a fost folosit un software propriu, realizat
în cadrul compartimentului informatică, care va fi utilizat şi actualizat în
continuare, fără costuri conexe.
Pentru anul 2021, ne propunem implementarea unui sistem informatic
integrat la nivel de instituţie, prin care să fie informatizată activitatea
compartimentelor mai sus menționate, astfel încât timpii de răspuns să fie
cât mai mici iar situaţiile de ieşire să reflecte clar toate informaţiile solicitate.
Sistemul integrat va funcţiona în timp real astfel încât, în orice moment, să se
poată obţine informaţii de la orice compartiment (ex. stadiul încasărilor,
situaţia plaţilor efectuate şi de efectuat, evidența autorizațiilor de
construcție, rol agricol etc.).
Având în vedere faptul că modulele de ITL, execuție bugetară și
registru agricol din carul sistemului informatic INFOPRIM sunt deja
implementate este oportună și necesară completarea acestuia cu modulele
de Urbanism și Registratură (managementul documentelor din cadrul
compartimentului Secretariat, relații publice și comunicare).

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 2020.
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
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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

Pagina | 50

