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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.
Niciun an dintre cei pe care i-am parcurs împreună nu a fost mai
complicat și mai greu decât acesta pe care tocmai l-am încheiat. Anul 2021,
ca de altfel și anul 2020, ne-a testat toate limitele și ne-a oferit o ocazie de a
înţelege, nu numai la nivel local, ci și global, cât de conectați suntem și cum
deciziile asumate de cineva într-un loc pot avea cel mai puternic și dificil
impact asupra tuturor - până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Dar
anul 2021 ne-a oferit și oportunitatea de a învăța din erori, de a ne reconecta
cu valorile esențiale și de a vedea că împreună suntem pregătiți să facem față.
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.
Materialul pe care îl supun atenției dumneavoastră nu este doar o
însumare de date statistice, cifre și tabele, acesta, odată ”decriptat” va face
Pagina | 3

Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a Orașului Băile Govora - 2021

dovada asigurării capacității administrației locale de a soluționa și gestiona
necesități publice, în numele și în interesul cetățenilor.
Anul 2021 a fost unul dificil și pentru administrația publică locală din
orașul Băile Govora care s-a confruntat, ca și în anul 2020, 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.
În aceste condiții am fost nevoiți să derulăm campanii asidue de
informare asupra tuturor măsurilor luate, atât în lupta împotriva acestui
flagel mondial, cât și pentru menținerea funcționalității orașului. Activitatea
administrației publice locale a continuat în parametri de asigurare a
normalității, cu respectarea interdicțiilor impuse, reușind, chiar și în acest
context dificil să bifeze realizări importante printre care accesarea unei
finanțări europene, demararea și finalizarea unor investiții foarte necesare
orașului, menținerea curățeniei, a liniștii și ordinii publice și a unui climat de
siguranță pentru toți cetățenii.
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.
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 2021 ne-am desfășurat activitatea de
reprezentați ai administrației publice ținând cont de nevoile comunității
locale, 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.
Gospodărirea eficientă a bugetului local, promovarea unor proiecte și
programe de dezvoltare, continuarea planului local de acțiune având ca
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principal scop bunăstarea locuitorilor și turiștilor orașului Băile Govora au
fost obiectivele principale pe care le-am urmărit și în decursul anului 2021.
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.
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 prezint în continuare Raportul Primarului pentru anul 2021 - un an
în care, ca și în anii precedenți, am muncit împreună, cetățeni, consilieri
locali, aparat propriu, pentru a duce Băile Govora pe drumul său european și
inovativ.
Vă mulțumesc!

Mihai MATEESCU
Primarul Orașului Băile Govora
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I. DATE STATISTICE 1
1. Populație
La 1 ianuarie 2021, populația totală după domiciliu a orașului Băile
Govora era de 2652 locuitori (dintre care 1295 bărbați și 1357 femei), în
ușoară scădere față de 1 ianuarie 2019, când populația totală după domiciliu
a orașului Băile Govora era de 2695 locuitori (dintre care 1310 bărbați și
1385 femei).

2. Forța de muncă
Forța de muncă medie (persoanele angajate cu contract de muncă sau
raport de serviciu pe durată determinată sau nedeterminată, inclusiv
lucrătorii sezonieri și administratori) a fost la data de 1 ianuarie 2019 de 586
salariați, iar la 1 ianuarie 2020 de 568 salariați, pentru anul 2021 nefiind încă
disponibile date statistice.
La finalul anului 2020 erau înregistrați 27 de șomeri (dintre care 11
bărbați și 16 femei). La finalul lunii noiembrie 2021, numărul șomerilor
înregistrați era de 17 persoane (dintre care 6 bărbați și 11 femei).

II. BUGETUL LOCAL. TAXELE ȘI IMPOZITELE LOCALE

Prin HCL nr. 24 din 12.05.2021 a fost aprobat bugetul local de venituri
și cheltuieli inițial la valoarea de 8.363.530 lei. În cursul anului 2021 au fost
efectuate 7 rectificări ale bugetului local de venituri și cheltuieli, acesta
ajungând la valoarea de 11.447.000 lei, care a prezentat la finele anului
următoarea execuție:
• Venituri: 7.053.190,94 lei
• Cheltuieli: 6.236.549,93 lei
Astfel, Contul de execuție al bugetului local pe anul 2021 a înregistrat
un excedent în sumă de 816.641,01 lei, compus din 11.907,80 lei excedent
secțiunea dezvoltare şi 804.733,21 lei excedent secțiunea de funcționare, iar
bugetul local înregistrează la finele anului 2021 un excedent total de
2.850.114,29 lei, sumă ce se va utiliza în anul 2022 pentru finanțarea
secțiunii de dezvoltare.
Din totalul veniturilor încasate, 7.053.190,94 lei sunt venituri proprii
ale orașului reprezentând un procent de 54,26 % și acestea sunt structurate
pe categorii.
În sinteză, prezint câteva date din structura celor mai importante
categorii, astfel:
Date statistice disponibile la nivelul localității, obținute prin interogarea bazei de date Tempo a Institutului
Național se Statistică

1
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Descriere
Prevederi finale
Impozit pe proprietăți de la
1.473.510,00
persoane fizice și juridice
Cote și sume din unele
1.552.000,00
venituri ale statului
Chirii, redevențe și venituri
din
valorificarea
unor
587.700,00
bunuri,
alte
taxe
și
contribuții
Subvenții buget de la alte
bugete (fond de intervenție,
1.042.580,00
programe naționale etc.)
Venituri capital
1.550,00

Încasări realizate
1.236.554,00
1.551.099,74
461.138,85
314.794,00
13.432,22

În ceea ce privește utilizarea creditelor bugetare în anul 2021, execuția

de casă în sumă totală de 6.236.549,93 lei, pe structură bugetară pe capitole
este detaliată astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Descriere
Transport urban - Străzi CAP 84
Asistență socială - CAP 68
Cultură, activități recreative - CAP 67
Autorități Publice – CAP 51
Dezvoltare publică - CAP 70
Învățământ - CAP 65
Ordine publică – CAP -61
Protecția mediului - CAP 74
Sănătate - CAP 66
Alte servicii publice generale - CAP 54

LEI

%

872.558,79
1.114.268,00
909.354,36
2.013.776,10
325.388,70
343.239,98
72.554,60
3535.798,49
13.524,40
218.066,51

13,99
17,87
14,58
32,29
5,22
5,50
1,16
5,67
0,22
3,50

Prin compartimentul ITL, se asigură organizarea şi coordonarea

activității privind stabilirea, constatarea şi colectarea impozitelor şi taxelor

locale. Astfel, în cursul anului 2021 au fost administrate un număr de 2.190
roluri din care 2.074 contribuabili persoane fizice şi 116 contribuabili
persoane juridice. În cifre activitatea compartimentului se rezumă astfel:
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1. Încasări 2021
din care prin executare silită
2. Acordare facilități fiscale
3. Înregistrare acordare scutiri
4. Certificate de atestare fiscală emise/eliberate
5. Decizii de impunere şi decizii accesorii expediate
6. Somații, titluri executorii, adrese de înființare
popriri

2.154.303,59 lei
186.420,34 lei
4.997,00 lei
69.075,00 lei
3.751,00 lei
2.443.527,50 lei
729.998,66 lei

III. INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
În anul 2021 au fost recepționate sau se află în derulare următoarele lucrări:

”Lucrări de refacere și punere în siguranță a punții pietonale 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
317.245,67 lei, finanțare asigurată de la bugetul de stat (conform contractului de
lucrări atribuit prin SICAP).
Lucrările au fost finalizate în anul 2021.

De asemenea, în anul 2021, au fost finalizate lucrările de reparații curente
acoperiș, înlocuire jgheaburi și burlane la blocul ANL nr. 15 (fost nr. 11) în
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valoare de 21.000 lei, fără TVA (conform contract atribuit prin SICAP).
Valoarea investiției a fost asigurată din bugetul local.

Lucrări de primă urgență pentru refacere platformă la străzile:
Căpșunilor, Codrului, Colinei, Curături și Pajiștei
În luna august 2021 a fost atribuit contractul se servicii de proiectare și
asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții mai sus
menționat. Valoarea contractului a fost de 43.000 lei, fără TVA.
În luna octombrie 2021 a fost încărcată în SICAP documentația pentru
execuția lucrărilor obiectivului mai sus menționat. Valoarea achiziției este de
1.523.874,18 lei, fără TVA, fonduri asigurate de la bugetul de stat prin Fondul de
intervenție la dispoziția Guvernului (HG nr. 531/2020). Procedura a făcut obiectul
unei monitorizări a ANAP, urmând ca în primul trimestru al anului 2022 să fie
încheiat contractul de lucrări.
Lucrări de punere în siguranță locuințe și strada Tudor Vladimirescu,
strada Eroilor – punct bloc librărie, orașul Băile Govora. Lucrările au demarat
în anul 2021 și vor fi finalizate în prima parte a anului 2022. Valoarea investiției
este de 340.530 lei, cu TVA.

Realizare podeț casetat peste pârâul Hința, în zona Sondei 618, orașul
Băile Govora. Lucrările au fost finalizate în anul 2021 și valoarea investiției s-a
ridicat la 316.760 lei.

S-au efectuat sau se află în derulare, de asemenea, diverse servicii și lucrări
în diferite zone ale orașului, astfel:
♦ Refacere rigolă pe strada Plopilor în localitatea componentă Gătejești;
♦ Modernizare strada Praporgescu (studii geo, măsurători topo, înscriere
în cartea funciară, expertiză tehnică);
♦ 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;
♦ Implementarea sistemului de măsuri de risc și antiefracție la
așezământul cultural și sediul Primăriei Orașului Băile Govora –
17.535,09 lei;
♦ Procurare și montare centrale termice la centrul de permanență și
Biblioteca publică a orașului Băile Govora – 13.000 lei;
♦ Achiziția de licențe software digitale pentru sisteme de operare Windows
și pachete office utilizate în cadrul primăriei – 6.000 lei;
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♦ Servicii de proiectare pentru construirea unei toalete publice în parcul
central;
♦ Întocmire expertiză tehnică la clădirea fostei creșe din strada Horia,
Cloșca și Crișan;
♦ Semnarea Protocolului de colaborare cu Administrația Națională ”Apele
Române” – ABA Olt pentru continuarea, în anul 2022, a lucrărilor de
consolidare a malurilor pârâului Hința în amonte de Ștrandul ”Salus” –
valoare 4.877.000 lei;
♦ Efectuarea de măsurători topo și întocmirea studiilor geotehnice la
străzile Pajiștei și Praporgescu (în continuare spre Gătejești);
♦ Finalizarea documentației privind amenajarea unui sens unic pe strada
Tudor Vladimirescu, în sensul de mers dinspre Râmnicu Vâlcea spre
Horezu;
♦ Reparații curente la Biserica din Gătejești: înlocuire jgheaburi, vopsit
clopotnița, ușile, șarpanta, amenajare alee cu pavele 100 mp,
aprovizionare cu lemne pentru sezonul rece.

În data de 04.10.2021 am semnat Contractul de achiziție publică de
servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de
cadastru și carte funciară pentru sectorul cadastral nr. 8 al orașului Băile
Govora (cuprins între str. H.C.C., partea dreaptă și str. Eroilor, partea stânga).
Astfel, vor fi cadastrate 796 de imobile, dintre care 546 situate în intravilan și 250
în extravilan. Costurile sunt suportate de către Agenția Națională pentru Cadastru
și Publicitate Imobiliară, degrevându-se astfel bugetul local și fără costuri
suportate de beneficiari. Serviciile sunt estimate a fi finalizate în luna octombrie
2022 și au o valoare de 160.000 lei.
Consecvent dorinței de a sprijini și de a contribui la dezvoltarea edilitară a
orașului, împreună cu câțiva tineri inimoși și cu ajutorul unor firme am reușit să
încheiem un protocol de colaborare care are ca obiect de activitate proiectarea și
construcția unui grup sanitar cu acces public în parcul central al orașului. Foarte
important de precizat este faptul că pentru atingerea obiectivelor, toți partenerii
implicați vor desfășura activitățile necesare fără remunerarea eforturilor (pro
bono)!!!
Partenerii Primăriei Orașului Băile Govora, implicați în acest mic proiect,
sunt: SC 3 ad PUNCT SRL, SC PIPING DESIGN DIVISION SRL, SC PROVICAD SRL, SC
PROIECTARE TOPELECTRIC SRL și arhitecții Ștefania Hîrleață și Radu Tîrcă.
Prin eforturi susținute am reușit să aducem utilitățile (apă, canalizare,
curent electric) în zona unde se va construi grupul sanitar și am întreprins toate
demersurile necesare pentru obținerea avizelor și acordurilor aferente ținând cont
de faptul că structura cu funcțiune de grup sanitar se va construi într-o zonă
protejată, respectiv parcul central.
Pentru degrevarea bugetului local, prin eforturi personale, am reușit să
efectuăm micile reparații inerente la Centrul Cultural ”Virginia Andreescu-Haret”,
astfel încât activitățile de proiecție de filme și întâlnirile din cadrul evenimentului
”Zilele Arhitecturii Balneare la Băile Govora” să se poată desfășura în bune condiții.
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IV. PROIECTE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
A. PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE SUSTENABILITATE – finanțate din
fonduri europene și internaționale
1. PROIECT WIFI 4EU
Proiectul s-a aflat în 2021 în primul an de sustenabilitate. În linii mari,
acest proiect presupune:
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
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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.
3. Cererea trebuie a trebuit să fie completă, adică să includă
următoarele două documente justificative, lizibile, încărcate pe portalul
WiFi4EU:
- 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);
- 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:
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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;
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:
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
Exterior
Interior
Exterior

Coordonate GPS
45.079157,24.184828
45.079157,24.184828
45.080328,24.18268

Interior

45.081218,24.177767

Exterior
Exterior
Exterior
Exterior
Interior
Exterior
Exterior

45.081218,24.177767

45.080669,24.17668
45.081214,24.175197
45.081986,24.176047
45.081986,24.176047
45.076184,24.190103
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, anul 2021 fiind primul din
perioada de sustenabilitate de 3 ani.
2. PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

Proiectul se află în ultimul an de sustenabilitate (anul școlar 20212022).
Primăria orașului Băile Govora este partener în cadrul acestui proiect,
asigurând transportul grupului-țintă (elevi) de la școală la domiciliul
acestora prin punerea la dispoziție a microbuzului școlar.
În sinteză, proiectul se poate descrie astfel:
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 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.
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
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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.
B. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE

1. ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ PROIECT
”PARC DE AGREMENT BĂILE GOVORA”
În data de 15 iunie 2021, în urma aprobării propunerii de selecţie,
cererea de finanțare ”Sprijin la nivelul regiunii SV Oltenia pentru pregătirea
de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice
(tabere școlare), infrastructură si servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură MySMIS 146315” definită pentru apelul POAT/868/1/1 în parteneriat cu
ADR SV Oltenia, a fost selectată pentru finanţare.
Contractul de finanțare a proiectului a fost semnat în data de 04 august
2021.
În data de 26.10.2021 a fost postat în SICAP anunțul de participare
pentru licitația deschisă în vederea întocmirii documentației tehnicoeconomice, urmând ca în luna ianuarie 2022, după evaluarea ofertelor
transmise, să fie încheiat contractul de servicii.
Pe scurt, proiectul se prezintă așa:
Primăria Orașului Băile Govora, în parteneriat cu ADR SV Oltenia, a
depus cererea de finanțare pentru întocmirea documentației tehnicoeconomice pentru proiectul ”Parc de agrement Băile Govora” în cadrul
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Programului Operațional de Asistență Tehnică (POAT), proiect cod
1.1.148/cod MySMIS 146315 ”Sprijin la nivelul regiunii SV Oltenia pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”.
După trecerea de etapa de verificare a conformității și eligibilității,
cererea a ajuns în etapa de evaluare tehnică și financiară. În cadrul acestei
etape au fost mai multe solicitări de clarificări din partea evaluatorilor în
legătură cu unele aspecte privind achizițiile publice pe proiect, bugetul de
activități precum și defalcarea cheltuielilor pe categorii și subcategorii în
cadrul platformei MySMIS. Am transmis răspunsurile concrete și în timpul
alocat astfel încât proiectul a intrat în etapa de contractare.
Pregătirea documentației tehnico-economice din fonduri europene a
acestui proiect este foarte importantă din două aspecte:
1. Degrevează bugetul local de aproximativ 1.400.000 lei (costuri doar
pentru proiectare și studii de specialitate);
2. La momentul lansării axei de finanțare a Programului Operațional
Regional pentru execuția proiectului ”Parc de agrement Băile Govora” vom
avea pregătită documentația tehnico-economică, ceea ce conduce la puncte
în plus în grila de evaluare și conform principiului ”primul venit, primul
servit„ intrăm cu prioritate la finanțarea acestuia.
Considerăm că prin amenajarea acestui parc de agrement, pe lângă
creșterea numărului de turiști, vom rezolva o problemă importantă și anume
diversificarea formelor de agrement din stațiune, această componentă fiind
mai puțin dezvoltată datorită specificului balnear al stațiunii.
Sunt mândru de acest succes pentru faptul că toată truda, demersurile,
documentația aferentă etapelor de evaluare sunt rezultatul muncii unei
echipe din cadrul Primăriei Orașului Băile Govora, nefiind nevoie să apelăm
la consultanță externă, degrevând astfel bugetul local de costuri substanțiale.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

Fișa tehnică a proiectului se prezintă astfel:

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
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.

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
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7.

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

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);
 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,
8.
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
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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 dispoziții 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

10.

11.

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.
Buget eligibil estimat total al investiției, conform ghid:
1.000.000 – 3.000.000 Euro

Cursul utilizat pentru transformarea in euro este cursul inforeuro la data
depunerii fișei 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;
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 Documentații pentru obținerea de avize/autorizații;
 Studiu de marketing.

Notă: Documentațiile tehnico-economice pentru care se acordă sprijin financiar
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
- Alte studii, avize, documentații: 115.180,10 lei cu TVA
12.
Contribuția proprie a solicitantului: 28.795,03 lei, reprezentând 2% din valoarea
totală

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 – Decembrie 2022
Nota: Perioada de implementare poate fi cuprinsă între iunie 2020 și decembrie
2022 (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
14.
Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa
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
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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.
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.
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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.
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C. PROIECTE PRIORITARE DEPUSE LA COMPANIA NAȚIONALĂ DE
INVESTIȚII, AFLATE ÎN LISTA DE SINTEZĂ SAU ÎN STADII DE LANSARE A
ACHIZIȚIILOR PUBLICE
1. ”REABILITARE SEDIU PRIMĂRIA BĂILE GOVORA”
Prin adresa nr. 4430 din 25.05.2020, am transmis CNI solicitarea
privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau
Social, Subprogramul "Alte obiective" pentru obiectivul de investiții
”Reabilitare sediu Primăria Băile Govora”.
Solicitarea a fost inclusă în lista de sinteză iar în cursul anului 2021
documentația a fost completată conform cerințelor specialiștilor din CNI, au
fost aprobați indicatorii proiectului, a fost lansată procedura de achiziție
publică, iar după avizul ANAP, aceasta urmează să fie vizibilă în SICAP
(ianuarie/februarie 2022).
Pentru că au fost exprimate multe supoziții în spațiul public de așa-ziși
specialiști în toate, dar în nimic, persoane care doar își dau cu părerea fără a
avea un minim de cunoștințe, fără a mai vorbi de practică, în implementarea
proiectelor (cu precădere a celor europene), vă fac în cele ce urmează o
sinteză a ceea ce presupune acest proiect pentru a putea înțelege
dimensiunea reală a acestuia.
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Valoare totală a acestui proiect, conform devizului general actualizat
este de 6.883.505,35 lei, din care 95.914 lei contribuție proprie.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Creșterea eficienței energetice pentru imobilul sediului Primăriei Băile
Govora.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Reducerea consumului anual de energie primară pentru imobilul
sediul Primăriei Baile Govora cu 291235,02 Kwh/an prin măsuri de
reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea
surselor de energie regenerabilă;
2. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră aferente
funcționarii imobilului sediului primăriei Băile Govora cu 53,62 echivalent
tone CO2 prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor
aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă (reducere cu
78,67%).
Categoria clădirii: clădiri de birouri sau asimilate acestora
Funcţiunea clădirii: primărie
Zona climatica: II
Regimul de înălţime: D+P+E
Anul construirii: 1998
Regimul de ocupare al clădirii: 5 zile săptămână/8 ore/zi
(semipermanent)
Suprafaţa construită: 459 mp; Suprafața construită desfăşurată: 1.121
mp;
Suprafața utila totala: 1114,90 mp; Aria utilă încălzită: 1.019,03 mp
Sistem de încălzire: centrală termică proprie
Sisteme de alimentare cu energie din surse de regenerabile de energie:
N/A
Lucrări de bază:
• termoizolare pereți interiori cu sisteme termoizolante cu grosimi
mici;
• schimbare tâmplărie aluminiu existentă și metalică exterioară cu
tâmplărie eficientă energetic Al.+geam termopan, izolare termică a
planșeului pod cu vată minerală bazaltică 25 cm.;
• înlocuirea țiglei ceramice existente cu țiglă ceramică dublu solz;
repararea și înlocuirea (20%) a elementelor șarpantei acoperișului
montarea de jgheaburi, burlane și parazăpezi;
• schimbarea instalațiilor termice, electrice și sanitare;
• utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea
parțială a necesarului de energie - panouri solare și fotovoltaice,
implementarea BMS - sistem de management energetic al clădirii;
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• modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția şi
utilizarea agentului termic pentru încălzire, apă caldă menajeră;
• montajul ventilatoarelor cu recuperare de căldură;
• montaj pompe de căldură cu eficiență termică ridicată, schimbarea
corpurilor de încălzire din birouri și holuri cu ventiloconvectoare,
schimbarea corpurilor de încălzire existente din grupuri sanitare cu
calorifere dimensionate corespunzător;
• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu
corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare
de viaţă, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice în
vigoare.
Descrierea lucrărilor de modernizare si reabilitare:
În vederea reabilitării clădirii se propun următoarele:
a) Termoizolatii necesare pentru a asigura rezistentele termice
corectate minime ale clădirii conform Ordin 2641/4.04.2017:
• Termoizolarea planşeului peste pod cu vata minerala bazaltica
cu grosimea termoizolaţiei = 25 cm.;
• Termoizolatie pereți interiori garaj cu multipor 10 cm;
• Termoizolatie pereti afectati de condens, umezeală - tencuială de
asanare Renopor 5 cm;
• Termoizolatie pereți interiori cu tencuiala termoizolanta 5 cm.
b) Lucrări de reabilitare/modernizare termică a sistemului de
încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum/ventilație:
• Dotarea cu corpuri noi de încălzire (ventiloconvectoare – asigură
și răcire);
• Dotarea cu instalație de distribuție a agentului termic pentru
încălzire;
• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă
caldă de consum;
• Dotarea cu ventilatoare cu recuperare de căldură.
c) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice
şi/sau termice pentru consum propriu
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei:
sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de
energie regenerabilă, instalaţii cu panouri solare fotovoltaice,
panouri solare în scopul reducerii consumurilor energetice din
surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.;
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei:
pompe de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice
din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.
d) Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat:
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• Modernizarea instalaţiei de iluminat;
• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent
cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi
durată mare de viaţă;
• Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de
mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru
economia de energie;
• Reabilitarea/modernizarea instalaţiei electrice, înlocuirea
circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.
e) Schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie eficientă energetic;
f) Refacerea elementelor deteriorate al şarpantei și a învelitorii în
conformitate cu concluziile Raportului de Expertiză Tehnică;
g) Executarea lucrărilor pentru păstrarea aspectului și stilului
arhitectural al clădirii monument;
h) Reamenajarea si modernizare cu modificări interioare
nestructurale dacă este cazul;
i) Refacere zugrăveli interioare si exterioare;
j) Se solicită punerea în evidențe a elementelor decorative exterioare
prin restaurarea acestora într-o cromatică adecvată cu păstrarea stilului
arhitectural inițial al clădirii;
k) Implementarea BMS- sistem de management energetic al clădirii;
l) Montaj instalație detecție, semnalizare și avertizare incendiu;
m) Racord electric;
n) Sistem paratrăsnet;
o) Dotarea cu mobilier și echipamente de IT&C în toate birourile;
p) Modernizarea infrastructuri IT&C din clădire.
Necesitatea promovării investiției

Având în vedere angajamentele naționale și europene, România
trebuie să continue eforturile sale pentru a atinge obiectivul "3 x 20", de a
obține o scădere cu 20% a consumului de energie și o scădere cu 20 % a
emisiilor de CO2
După implementarea proiectului, principalele rezultate obținute vor
duce la :
• trecerea clădirii într-o clasă de energie superioară;
• îmbunătățirea stării clădirii;
• economisirea cantității de energie consumată pe termen mediu
și lung și scăderea costurilor cu energia;
• reducerea emisiilor de CO2.
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Primăriile moderne sunt proiectate a fi flexibile pentru diverse
scopuri. Fiind simbolul administrației publice locale, primăriile au o
arhitectură distinctivă.
Pentru un oraş mic, dar staţiune turistică şi balneară, vizitată de multă
lume, clădirea primăriei Băile Govora are o importanţă deloc neglijabilă.
Realizată în anii 1990, ani dificili pentru construcţii în România, cu o
arhitectura ce s-a vrut originală, clădirea primăriei caută prin acest proiect
o modernizare funcţională.
Acesta poate fi semnalul unei relansări spre o utilizare flexibilă.
Spaţiile de la demisol pot găsi în viitor o utilizare apropiată de profilul unei
staţiuni moderne.
Scăderea bugetului pentru încălzire va genera banii pentru aceasta.
Primăria este a unei localităţi mici. Toată lumea cunoaşte primăria.
Fiecare vine destul de des la primărie. Proiectul va conduce la scăderea
consumurilor energetice, dar şi la un alt tip de consum.
Oportunitatea investiției

Proiectul este implementat într-o localitate care nu a beneficiat în
ultimii 5 ani şi nu va beneficia de investiţii în sistemul de termoficare prin
intermediul fondurilor publice. Localitatea nu a fost inclusă în lista
localităţilor eligibile pentru finanţări prin intermediul axei prioritare
specifice din cadrul POIM.
Contextul proiectului este determinat de faptul că va fi o investiţie în
clădirea publică numărul unu dintr-o staţiune balneară.
Proiectul va avea o anume influenţă asupra staţiunii.
Despre staţiunile balneare se spune şi se scrie în România de astăzi, fie
ca sunt în ruină, fie că trăiesc o nouă viaţă. Despre fiecare dintre ele apar
ambele opinii.
Oricare ar fi realitatea este evident că staţiunile au nevoie de investiţii.
Iar investiţiile într-un oraş mic - staţiune pot fi şi trebuie promovate de
primărie. Investitorii trebuie găsiţi şi atraşi. Trebuie dezvoltată o reţea de
atras investiţii private.
Proiectul de faţă este un proiect menit să dea primăriei o imagine
foarte bună şi să o ducă spre aprecierea de către potenţialii investitori
privaţi. Adică să contribuie la dezvoltarea turismului.
Primăria, după implementarea proiectului, va deveni un model pentru
orice localnic. În special pentru proprietarii şi managerii unităţilor de turism.
Într-o localitate mică toţi localnicii intră, mai frecvent sau mai puţin
frecvent, în primărie. Operatorii din turism vin des, în mod sigur. Devenind
clădire cu funcţionare în consum minim de energie, proiectul va constitui un
imbold în aceasta direcţie, atât pentru cei care se vor gândi sa-l aplice în
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locuinţele lor cât şi pentru cei care vor avea un model pentru spațiile de
cazare şi cele destinate industriei ospitalităţii.
Proiectul răspunde soluţiilor de modernizare energetica cerute de
Planul Naţional de Eficienţă Energetică, document strategic relevant pentru
prioritatea de investiţii.
Evident, proiectul răspunde cerinţelor şi măsurilor din Strategia de
Eficienţă Energetică a Oraşului Băile Govora, în vigoare.
Putem spune că proiectul de faţă este complementar unui proiect
implementat în POR 2007-2013, „Reabilitarea infrastructurii turistice a
staţiunii balneare Băile Govora”, judeţul Vâlcea, cod SMIS 3795. În acesta
s-au realizat alei pietonale construite – 1700 m si un traseu de cură balneară
reabilitat –1377 ml, s-a amenajat parcul balnear prin plantarea de flori,
arbori şi arbuşti ornamentali, s-a înlocuit tot mobilierul urban, s-a reabilitat
fântâna arteziană, s-a construit un mini-amfiteatru în aer liber. Întregul
sistem de iluminat utilizat în cadrul acestui proiect foloseşte lămpi
economice şi tehnologii moderne care duc la emisii scăzute de dioxid de
carbon.
Băile Govora nu este capitală de judeţ, deci nu a făcut parte dintre
localităţile vizate de Axa prioritară 4 – Dezvoltare urbană durabilă. În Băile
Govora sistemul de termoficare a fost desființat la scurt timp după anul 1990.
Proiectul corespunde prevederilor Planul Naţional de Acţiune în
Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER), privind utilizarea
energiei solare pentru încălzire dar și Strategiei de Eficienţă Energetică a
Oraşului Băile Govora.
2. DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL BĂILE GOVORA, JUDEȚUL VÂLCEA

Solicitarea de finanțare a fost depusă și înregistrată în data de
09.05.2019 la sediul Companiei Naționale de Investiții prin adresa nr.
5217/3096, proiectul fiind inclus în anul 2020 în lista de sinteză a
Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social,
Subprogramul ”Dotare așezăminte culturale”.
În anul 2021 au fost aprobați indicatorii acestuia, urmând ca în prima
parte a anului 2022 să fie lansată procedura de achiziție publică.
Valoare totală a acestui proiect, conform devizului general actualizat,
este de 812.386,91 lei cu TVA, fără a fi necesară o contribuție proprie.
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
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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
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
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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.
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.
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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.
3. MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL BĂILE GOVORA: CIREȘULUI,
MĂRĂȘEȘTI, NUFERILOR, TUDOR VLADIMIRESCU, STEJARULUI ȘI
ZĂVOIULUI”

Prin adresa nr. 6056 din 15.07.2020, am transmis CNI solicitarea
privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau
Social, Subprogramul "Drumuri de interes local și drumuri de interes
județean" pentru obiectivul de investiții mai sus menționat.
Solicitarea a fost inclusă în lista de sinteză iar în cursul anului 2021
documentația a fost completată cu DALI, expertiză tehnică și studii
geotehnice, conform cerințelor specialiștilor din CNI. Urmează ca în prima
parte a anului 2022, CNI să întocmească proiectul tehnic pentru a degreva
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bugetul local de această cheltuială și ulterior să lanseze achiziția publică a
lucrărilor.
Valoare totală a acestui proiect, conform devizului general actualizat,
este de 7.227.634,06 lei cu TVA, din care 293.400 lei contribuție proprie
(studii geo, măsurători topo, expertiză tehnică și DALI).

Dezvoltarea și modernizarea eficientă a unui oraș presupune
infrastructură și utilități, precum și strategii de a sprijini dezvoltarea
economică.
Pentru a spori 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.
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Strada Mărășești
Drum pietruit, cu denivelări și gropi, fără o scurgere corespunzătoare
a apelor meteorice.
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.
4-5. COMBATERE ALUNECARE DE TEREN ÎN ZONA PALANGINE, ORAȘ
BĂILE GOVORA ȘI COMBATERE EROZIUNI DE ADÂNCIME A UNOR VĂI
PE RAZA ORAȘULUI BĂILE GOVORA, JUDEȚUL VÂLCEA

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 și depuse la CNI următoarele documentații tehnice:
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1. ”Combatere alunecare de teren în zona Palangine, oraș Băile
Govora” – nr. înregistrare 425 din 16.01.2018
2. ”Combatere eroziuni de adâncime a unor văi de pe raza orașului
Băile Govora, județul Vâlcea” – nr. 725 din 22.01.2018
Am întocmit măsurătorile topo aferente și am obținut cărțile funciare
pentru terenurile unde urmează să se efectueze lucrările din zona Palangine,
acestea fiind transmise la CNI.
Cu ambele proiecte am fost incluși în lista de sinteză, urmând ca
acestea să fie finanțate în funcție de alocarea fondurilor necesare de la
bugetul de stat.
Mai mult, prin adresele nr. 11527 și 11528 din 05.11.2021 am solicitat
CNI alocarea de fonduri pentru revizuirea celor două documentații tehnice
în sensul că la momentul depunerii acestea au fost întocmite conform HG nr.
28/2008 – în vigoare la data depunerii, act normativ abrogat și înlocuit
ulterior cu HG nr. 907/2016.
Din corespondența purtată, CNI ne asigură de toată colaborarea și
alocarea fondurilor necesare în vederea revizuirii documentațiilor și ulterior
a efectuării lucrărilor.
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Sintetizând, situația investițiilor și a proiectelor în anul 2021, se
prezintă astfel:
Nr.
Denumire proiect
crt.
1. WiFi 4EU
Proiectul privind Învățământul
Secundar (ROSE)
2.
Puterea Optimismului spre TOP –
POT
Sprijin la nivelul regiunii SV
Oltenia pentru pregătirea de
proiecte finanțate din perioada de
programare
2021-2027
pe
domeniile mobilitate urbană,
regenerare urbană, centre de
agrement/baze turistice (tabere
școlare), infrastructură si servicii
3.
publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic și infrastructură
rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și / sau
drumuri de legătură - MySMIS
146315 – Parc de agrement Băile
Govora
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reabilitare sediu Primăria Băile
Govora
Dotarea așezământului cultural
Băile Govora, județul Vâlcea

Modernizare străzi în orașul Băile
Govora: Cireșului, Nuferilor, Tudor
Vladimirescu, Mărășești, Oituz,
Stejarului și Zăvoiului
Combatere alunecare de teren în
zona Palangine, oraș Băile Govora
Combatere eroziuni de adâncime a
unor văi de pe raza orașului Băile
Govora, județul Vâlcea
Lucrări de refacere și punere în
siguranță a punții pietonale peste
pârâul Govora în localitatea
componentă Gătejești, orașul Băile
Govora, județul Vâlcea
Lucrări de primă urgență pentru
refacere platformă la străzile:

Valoare
Stadiu
- Lei/Euro 15.000 EUR În etapa de sustenabilitate
90.000 EUR

În implementare

1.439.751,25
LEI

În procedură de achiziție
publică

6.883.505,35
LEI
812.386,91
LEI

7.227.634,06
LEI
6.912.503,00
LEI
2.839.703,00
LEI
317.245,67
LEI

1.523.874,18
LEI

În etapa de lansare a
achiziției publice de către
CNI
În etapa de lansare a
achiziției publice de către
CNI
În lista de sinteză la CNI
În lista de sinteză la CNI

Eligibil. În lista de sinteză
la CNI
Finalizat în anul 2021
În procedură de achiziție
publică
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Căpșunilor, Codrului, Colinei,
Curături și Pajiștei
Lucrări de punere în siguranță
locuințe
și
strada
Tudor
11. Vladimirescu, strada Eroilor –
punct bloc librărie, orașul Băile
Govora
Realizare podeț casetat peste
12. pârâul Hința, în zona Sondei 618,
orașul Băile Govora
Servicii de înregistrare sistematică
a imobilelor în sistemul integrat de
13.
cadastru și carte funciară pentru
sectorul cadastral nr. 8

340.530,00
LEI

În derulare

316.670,00
LEI

Finalizat în anul 2021

160.000,00
LEI

În derulare

V. DEZVOLTAREA SERVICIILOR PUBLICE PRIN
IMPLEMENTAREA DE SOLUȚII DIGITALE
O infrastructură digitală coerentă și integrată la nivelul administrației
publice din Băile Govora care să ofere servicii digitale de înaltă calitate atât
cetățenilor, cât și companiilor este unul din obiectivele pe care ni-l propunem
să-l atingem în următoarea perioadă, având în vederea oportunitățile oferite
de Planul Național de Reziliență și Redresare precum de celelalte Programe
Operaționale ale UE pentru perioada 2021-2027. Prin realizarea acestui
obiectiv vor fi create condițiile pentru adoptarea tehnologiilor digitale în
toate serviciile publice și pentru creșterea numărului de cetățeni și companii
care vor putea beneficia și fructifica oportunitățile oferite de digitalizare.
Implementarea pe scară largă a soluțiilor digitale va contribui, la
creșterea gradului de transparentizare a activității administrației publice și
la reducerea barierelor birocratice, contribuind, de asemenea, la realizarea
obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Având în vedere oportunitatea oferită de PNRR prin componenta 10 –
Fondul local vom pregăti un proiect integrat de tip Smart City prin care să
implementăm conceptul de digitalizare astfel:
- Centru de monitorizare în timp real a situației din oraș – oferă acces
în timp real la toate camerele, senzorii și alte dispozitive de
colectare a datelor;
- Sisteme de gestionare inteligente pentru sistemele de spații verzi
(ex. Registrul spațiilor verzi);
- Extinderea sistemului WiFi în spațiile publice;
- Mobilier urban inteligent;
- Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public;
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- Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitizare sau
reconstrucție digitală (VR/AR);
- Ghișeu unic pentru mediul de afaceri;
- Platformă pentru comunicarea cu cetățenii și formarea inițiativelor
comunitare;
- Dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii de învățământ
profesional și tehnic;
- Baze de date GIS – activitate implementată în cadrul proiectului
”Dezvoltarea serviciilor E-Guvernare în județul Vâlcea”, aflată în
curs de dezvoltare;
- Date deschise – platformă de date deschise în care datele
disponibile la nivel de oraș (date sectoriale) sunt accesibile
publicului;
- Funcționar public virtual;
- Servicii „Cloud” – platformă cloud online pentru utilizare de către
administrația publică;
- Platformă de servicii publice digitale;
- Sistem de înregistrare și emitere a documentelor – permite
înregistrarea și emiterea documentelor online, semnături
electronice, etc. Această activitate a început să fie implementată
spre finalul anului 2021 și urmează să fie dezvoltată;
- Centru urbane de date și monitorizarea în timp real a stării orașului
(corelată cu baza de date GIS de la PUG).
- Aplicația City (aplicație pentru informarea cetățenilor și
identificarea problemelor la nivel locale).
- Plata online a taxelor și impozitelor prin utilizarea unor metode
alternative de plată – activitate implementată, care urmează să fie
dezvoltată. Momentan plățile pot fi efectuate doar prin intermediul
ghiseul.ro;
- Chioșcuri de informare a turiștilor și cetățenilor;
- Monitorizarea în timp real a stării infrastructurii din oraș și a
consumurilor (ex. energie electrică, gaze etc.).

Modulul ”Registrul agricol” a fost conectat la aplicația RAN (Registrul
Agricol Național) prin care se pot consulta online datele referitoare la
gospodăriile proprii cu vizualizarea acestora în mod geospaţial acolo unde
există informaţie geospaţială, semnalarea de situaţii neconforme,
consultarea de statistici de interes public.
De asemenea, la nivelul orașului Băile Govora a fost implementat
Registrul Electronic Național de Nomenclatură Stradală (RENNS).
În conformitate cu prevederile Codului Administrativ, în anul 2021, în
structura site-ului instituției a fost creată secțiunea Monitorul Oficial Local
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unde puteți regăsi informații legate de statutul unității administrativteritoriale, dispoziții ale primarului, hotărâri ale Consiliului local,
regulamente privind procedurile administrative, documente și informații
financiare precum și alte documente (ex. publicații de căsătorie etc.).
Primăria orașului Băile Govora este, de asemenea prezentă oficial în
rețeaua
de
socializare
Facebook
cu
profilul
https://www.facebook.com/primaria.bailegovora

VI. PREVENIREA EFECTELOR NEDORITE ÎN CAZUL UNOR
SITUAȚII DE URGENȚĂ

În cursul anului 2021 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 2021;
4. Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru orașul Băile
Govora – 2021;
5. Planul de apărare împotriva incendiilor de pădure pentru anul 2021.
În luna august 2021, în colaborare cu CMI Dr. Etineanu Marinela, am
organizat în orașul Băile Govora o campanie de vaccinare împotriva COVID19 cu serul de la Pfizer-Biontech și Johnson & Johnson. Campania s-a adresat
atât locuitorilor orașului Băile Govora, cât și turiștilor sau locuitorilor din
comunele limitrofe.

VII. 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.
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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.
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, am reușit să sprijin mai mulți tineri în
obținerea unor locuri de muncă în Băile Govora sau împrejurimi.

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
2021-2022.

Cu sprijinul Asociațiilor Round Table Austria și Round Table România,
prin amabilitatea domnului Radu Bizic, am reușit să oferim 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.
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.
Începutul anului școlar este întotdeauna un prilej de bucurie atât
pentru elevi și părinți cât și pentru cadrele didactice. Emoțiile sunt,
deopotrivă, la fel de intense: fie că pentru unii este începutul unei noi etape
în viață, fie continuarea unui drum către desăvârșirea pregătirii profesionale.
În calitatea mea de dascăl, înainte de toate, retrăiesc aceeași emoție la fiecare
început de an școlar. Pentru a fi mai aproape de cei mici, din clasele 0-4, la
începutul anului școlar, am considerat ca un gest umanitar personal dăruirea
unor rechizite școlare, constând în ghiozdane, caiete, creioane etc. unui
număr de 31 de copii.
Voi fi de fiecare dată alături de școală, de elevi, de părinți pentru ca
actul educațional să se desfășoare în condiții optime.
Azi, liceul dispune de o dotare de excepție constând în laptopuri,
sisteme de videoconferință, table interactive, materiale didactice și Internet.
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Transportul școlar este de asemenea unul modern și facem toate
demersurile pentru asigurarea programului prelungit la grădiniță.

La solicitarea mai multor părinți am pus la dispoziție sala de festivități
a Grădiniței cu program normal pentru cursuri de balet și dans artistic, cu
condiția respectării normelor și măsurilor de distanțare socială și de
prevenire a răspândirii noului Coronavirus.

VIII. ASISTENȚA SOCIALĂ

Pe linia asistenței 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, având în vedere legislația în vigoare a
consumatorului vulnerabil.
De asemenea, acțiunea de distribuire a alimentelor și obiectelor de
igienă prin Programul POAD s-a desfășurat în condiții optime, astfel încât toți
beneficiarii au intrat în posesia produselor.
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Compartimentul abilitat din cadrul primăriei, în anul 2021, și-a
concentrat activitatea pe acordarea de prestații sociale și furnizarea de
servicii sociale următoarelor categorii de beneficiari:
- Familii cu copii în întreținere (indemnizații, alocații, stimulente de
inserție etc.);
- Copii în dificultate;
- Persoane – minore sau majore – pentru care s-a instituit tutela;
- Persoane vârstnice care au nevoie de reprezentant legal;
- Persoane cu dizabilități;
- Persoane vârstnice sau aflate într-o situație de dificultate
temporară;
- Beneficiari de VMG, ASF.
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.

IX. 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, consilierii locali, să
rezolvăm cât mai multe dintre acestea, în mod legal şi onest, dovedind
responsabilitate şi interes maxim.
În anul 2021 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.

Conform principiului transparenței, pe site-ul instituției, la adresa
http://www.primaria-baile-govora.ro/informatii-publice/ sunt publicate
rapoartele privind implementarea Legii nr. 544/2001, respectiv a Legii nr.
52/2003.
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X. AGREMENT, SĂRBĂTORI, CULTURĂ, SPORT
Deși a fost un an dificil din punct de vedere al organizării unor
manifestări și evenimente, totuși, cu respectarea strictă a măsurilor impuse
de pandemie, am reușit să organizăm mai multe activități astfel încât turiștii
sosiți în stațiune dar și localnicii să se bucure de momente de relaxare bine
venite după multele restricții impuse.
1. TÂRGUL DE CRĂCIUN, EDIȚIA I, 6.12.2021-02.01.2022

În data de 6 decembrie 2021, în parcul central din orașul Băile Govora
s-a deschis prima ediție a Târgului de Crăciun intitulată sugestiv ”Bucuria
Crăciunului”. În aceeași zi, la Centrul Cultural ”Virginia Andreescu-Haret” a
avut loc un concert de colinde susținut de elevi de la Liceul Tehnologic Băile
Govora, dansuri populare, recitaluri de muzică populară.
În cadrul târgului, deschis până în data de 02.01.2022, au fost
amenajate ateliere de creație, standuri de prezentare cu vânzare suveniruri
realizate de elevii govoreni și membrii comunității. În căsuțele special
amenajate și decorate în acest sens au fost vândute sau oferite dulciuri,
obiecte de creație populară, suveniruri etc. Fondurile strânse din vânzarea
de produse au fost donate către copiii nevoiași.
Evenimentul a fost organizat de Primăria Orașului Băile Govora în
parteneriat cu Asociația Cataleya/Iris, Asociația Cicloturism Vâlcea – CTV,
Asociația ”Ajutăm să zâmbească” și Liceul Tehnologic Băile Govora.
Premergător deschiderii târgului de Crăciun, foarte mulți brăduți din
parcul central au fost împodobiți de copii împreună cu adulți.
Mulțumesc pe această cale Asociației Cataleya/Iris pentru implicarea
în organizarea și desfășurarea acestui eveniment precum și pentru campania
umanitară aferentă acestei perioade.
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2. ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – 01.12.2021
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.
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3. COMPLEXUL DE MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE ȘI SPORTIVE
”FLORILE GOVOREI” – Ediția a 51-a, 28-29 august 2021
Poate una din cele mai mari provocări în ceea ce privește organizarea
unor evenimente în anul 2021 a fost complexul de manifestări culturalartistice și sportive ”Florile Govorei”. Dar, cu mult discernământ, organizare
impecabilă, răbdare și voință l-am putut organiza.
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4. CAMPIONATUL NAȚIONAL MILITAR DE ORIENTARE PENTRU
INSTITUȚIILE MILITARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT – Etapa finală pe Ministerul
Apărării Naționale – 16-17 octombrie 2021
În perioada 16-17 octombrie 2021 orașul Băile Govora a fost gazda
Campionatului militar de orientare pentru instituțiile militare de învățământ
- etapa finală pe Ministerul Apărării Naționale. Am fost onorat să particip la
festivitățile de deschidere și premiere, competiția fiind una de anvergură,
care reunește în același timp militari din cadrul mai multor arme. Mulțumesc
pe această cale Clubului ”Ecosport” din Râmnicu Vâlcea (domnului Roșca
Dionisie) pentru implicarea în organizarea și desfășurarea exemplară a
acestui campionat.
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5. ZILELE ARHITECTURII BALNEARE LA GOVORA – 26.07-01.08.2021

Evenimentul (Ediția a 2-a) s-a desfășurat în parteneriat cu Primăria
Orașului Băile Govora, SC Băile Govora SA și a fost finanțat de Fundația
Comunitară Vâlcea. În data de 22.07.2021 a fost semnat, în acest sens,
acordul de parteneriat nr. FCVL 53 între Fundația Comunitară Vâlcea, Grupul
de inițiativă Studiogovora și Primaria Orașului Băile Govora. Sponsori: Hotel
Palace Băile Govora.
Cu sprijinul: Amural, Epson, Transilvania Film, Vânătoarea de comori
arhitecturale, The Plot.
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6. PEDALEAZĂ PENTRU EI – PEDALĂM ÎMPREUNĂ CU ASOCIAȚIA
CATALEYA & YRIS – Ediția I, 04.09.2021
Pentru prezentarea acestui eveniment, cred că cel mai corect și
elocvent ar fi să vă redau mai jos descrierea făcută în rețeaua de socializare
Facebook, la scurt timp după terminarea acțiunii de către președinta
Asociației Cataleya & Yris, doamna Ramona Chiriță:

”Povestea evenimentului concursului caritabil "𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏ă 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐄𝐄𝐄𝐄
- 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏ă𝐦𝐦 Împreună 𝐜𝐜𝐜𝐜 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 & 𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘", prima ediție, MTB
2021 Govora începută ca un vis, povestea concursului a devenit realitate ieri,
04.09.2021 la Govora!
Pentru că aveam proiectul în portofoliul Asociației Cataleya / Yris , am
decis împreună cu Asociatia ”Ajutăm să zâmbească”, cu Cicloturism Vâlcea CTV, Primăria Băile Govora, Decatlon Sibiu , Ecosport Club (Didi Roșca) să
”dospim” concursul, având ca ingrediente cel mai curat aer din Europa, cel
mai mare parc balnear din Romania, cea mai frumoasă alee de cură
terapeutică prin pădurea Silva, ne-am gândit sa vă invitam în Govora, la o
tură cu bicicleta, în scop caritabil pentru Olivia și Ademaro, doi copii govoreni
care au nevoie de recuperare medicală, fiind diagnosticați cu tetrapareză
spastică și TSA.
Ne-am dorit încă de la început să implicăm și generația tânără
(voluntarii asociațiilor organizatoare, felicitări copii! ați fost the best!),
comunitățile locale, tinerii și sportivii de pretutindeni, decorul pentru acest
eveniment, nefiind întâmplător ales.
Pădurea de la Gătejești, chiar dacă este încadrată în zonă de foioase, de
deal, cca 500 m altitudine, oferă porțiuni de push bike, adrenalină, panorame
superbe asupra Govorei, silvoterapie, peisaje idilice, un pachet de turism
verde , sustenabil ce poate fi marcat ca un ghid de bune practici și pentru alte
locuri cu elemente și indicatori turistici, sportivi, de orientare turistică,
școală de voluntariat, în zone tandem din România.
Am schițat traseul în prima fază pe cartări primare (Dl Vasile de la
Cicloturism Vâlcea - CTV, jos pălăria pentru toată munca depusă și în teren
și pe hârtie (cartografiere și topografie profi). Harta traseului de 17 km
(ediția următoare o sa cuprindă km mai mulți) pentru adulți a fost vizibilă și
în parc, zona Așezământului cultural (fost Cinema ”Parc”).
Traseul pentru copii a fost realizat de Liviu Rădulescu, marcat de elevii
Liceului Tehnologic Băile Govora (o parte din voluntarii evenimentului) , la 7
dimineața, în ziua concursului erau conduși de Seby Constantinescu pe
traseu pentru ultimele retușuri și indicații / puncte fixe în parc! Traseul
copiilor a avut 5 km , cu zone de urcare și coborâre.
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Felicitări tuturor copiilor participanți și câștigătorilor (băieți și fete),
sportul disciplinează, combinat cu aerul ionizat din parc, cu elementele de
floră locală endemică (conifere, hortensii, ginkgo biloba etc.), toate fac din
traseu un loc ideal pentru oaza de liniște și sănătate.
Pe traseul din pădure au fost voluntari la punctul de hidratare
(mulțumim dr. Purice, dna Avram Violeta), Stroe Cristi, Vasile, iar pentru
marcaj (impecabil), gașca CTV și-a spus cuvântul!
Au fost filmări cu drona pe acest traseu , realizate de Cicloturism Vâlcea
- CTV! Au surprins și panorama stațiunii Băile Govora, parcul balnear, zona
forestieră limitrofă, spiritul sportiv de înaltă ținută.
Zâmbetul copiilor, tuturor participanților ne onorează, ne
responsabilizează pentru edițiile viitoare și promitem că va fi vibe-ul extins,
în toată România!
Felicitări campionilor, tuturor participanților și organizatorilor!
Mulțumim Primăria Băile Govora, dl primar al orașului Băile Govora
Mihai Mateescu pentru sprijinul necondiționat, sponsorului Decathlon Sibiu,
Asociația ”Cataleya/Yris”, Asociația ”Ajutăm să zâmbească”, tuturor
voluntarilor și donatorilor!
Mulțumim Poliției și Jandarmeriei Orașului Băile Govora, Ocolului
silvic Băbeni pentru colaborare!
𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 în urma taxei de participare vor sprijini serviciile
de 𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 a celor doi copii: Olivia și Ademaro!
Ne-am transformat pasiunea pentru 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛 𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟
bune!”
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XI. ALTE ASPECTE ESENȚIALE PRIVIND ATRAGEREA DE
INVESTITORI, PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA ORAȘULUI
BĂILE GOVORA
1. ÎNFIINȚAREA UNEI SECȚII SANATORIALE A INSTITUTULUI
NAȚIONAL DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEOCLIMATOLOGIE LA BĂILE GOVORA
Mi-am propus, ca în acest raport, să vă fac o informare publică, oficială,
transparentă, cu privire, atât la activitatea mea și implicit a stadiului unor
proiecte și activități pe care le derulăm sau intenționăm să le implementăm.
În același timp, o să vă reamintesc că multe dintre ideile de proiecte s-au
născut cu ani în urmă și, poate că la vremea respectivă nu existau posibilități
(ex. programe de finanțare) care să le pună în practică. Asta nu înseamnă că
le-am abandonat ci, dimpotrivă, vom face toate demersurile necesare și
legale pentru a le pune în operă.
În ultima vreme au existat în spațiul public multe discuții cu privire la
soarta clădirilor unde a funcționat școala primară și fosta creșă.
Pentru corecta dumneavoastră informare, vă aduc la cunoștință că în
anul 2021 am continuat o discuție începută cu aproximativ doi ani în urmă
cu fostul director al I.N.R.M.F.B. (Institutul Național de Recuperare, Medicină
Fizică și Balneoclimatologie), dl. Horia Lăzărescu, care, în luna octombrie
2020 a încetat din viață. Astfel, am reluat discuția cu actualul manager, dl.
Augustin Dima. Știam de inițiativa I.N.R.M.F.B. de a dezvolta activitatea
medicală balneară în România prin înființarea unor secții sanatoriale în
stațiunile balneare de tradiție din țară, așa cum, de altfel, în Băile Govora a
existat o secție în care se efectuau, în același timp cercetare și tratamente în
domeniul medicinii balneare. Și nu pot să nu amintesc aici contribuția
deosebită adusă prin studii de specialitate, cercetări și invenții a medicilor
locali Traian Dinculescu, Eduard Spulber și Virgil Geiculescu (medic primar,
director medical și cercetător științific principal în cadrul secției clinice din
Băile Govora a Institutului de Balneologie și Fizioterapie din București).
După această discuție, concluzia a fost una demnă de conducerea
I.N..R.M.F.B și anume alegerea cu precădere a stațiunii Băile Govora, în
virtutea îndelungatei colaborări ”în perioada de aur a balneologiei
românești”, pentru înființarea unei secții sanatoriale, așa cum rezultă, de
altfel și din documentul anexat.
A urmat o vizită în Băile Govora a conducerii I.N.R.M.F.B., prilej cu care
i-am prezentat două locații: foșta școală primară din strada Sfatului și
clădirea din strada H.C.C. unde a funcționat creșa. După vizitarea celor două
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amplasamente, oficialii de la institut s-au aratat interesați, în principal, de
clădirea fostei creșe.
Astfel, au urmat demersurile pentru punerea în practică a planului de
acțiune.
Institutul, printr-o adresă oficială, ne-a informat despre cum va arăta
viitoarea secție sanatorială, atât din punct de vedere al tratamentelor
efectuate dar și din prisma personalului care urmează să fie angajat.
În continuare, conform planului de acțiune stabilit de comun acord cu
I.N.R.M.F.B, pentru concretizarea acestei acțiuni, pașii sunt următorii:
1. Hotărârea U.A.T. Băile Govora privind aprobarea de principiu a
trecerii imobilului din domeniul public al orașului Băile Govora în domeniul
public al statului administrat de Ministerul Sănătății prin Institutul Național
de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie (HCL nr. 43/2021 – aici
țin să mulțumesc Consiliului local Băile Govora care, în cele din urmă, a
înțeles uriașa oportunitate a acestui proiect pentru stațiunea Băile Govora);
2. Viza Prefecturii județului Vâlcea;
3. Înaintarea către Ministerul Sănătății și I.N.R.M.F.B. a hotărârii U.A.T.
Băile Govora cu viza Prefecturii Vâlcea;
4. Ministerul Sănătății va propune întocmirea Hotărârii de Guvern
privind intrarea în domeniul public al statului a imobilului respectiv și a
terenului aferent;
5. Predarea - primirea locației.
Considerăm oportună și necesară în același timp această inițiativă a
I.N.R.M.F.B. pentru stațiunea Băile Govora, atât pentru tratarea afecțiunilor
respiratorii, ca profil principal dar și a celor reumatismale, ca profil secundar.
Mai mult, în actualul context pandemic, un sanatoriu cu secții de recuperare
a bolnavilor de COVID ar constitui o șansă în plus la viață pentru mulți dintre
cei afectați de acest coronavirus.
Totodată, vom face toate demersurile necesare pentru ca anumite
proceduri balneare care au fost sistate din varii motive (ex. camera barică)
să fie reluate în cadrul noii secții sanatoriale, cunoscută fiind eficacitatea
acestora în tratarea afecțiunilor respiratorii.
2. ADERAREA ORAȘULUI BĂILE GOVORA LA GRUPUL DE ACȚIUNE
LOCALĂ ”MICROREGIUNEA HOREZU”

În contextul demersurilor pentru perioada de programare 2021-2027
pentru PNDR, măsura Leader și celelalte Programe Operaționale, a lansării
PNRR, am primit adresa nr. 281 din 23.03.2021 din partea GAL
”Microregiunea Horezu” pentru a adera la această asociere de UAT-uri, ONG
și societăți comerciale.
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Scopul aderării este de a elabora în comun implementarea unei
Strategii de Dezvoltare Locală la nivel microregional în perioada 2021-2027
și ulterior. Participarea la implementarea măsurii Leader poate fi benefică
pentru comunitate în sensul aducerii de resurse pentru dezvoltarea locală,
atât în sectorul public, privat cât și non-guvernamental, prin finanțarea unor
proiecte locale, de mică și medie anvergură.
Prin HCL nr. 27/2021 a fost aprobată aderarea orașului Băile Govora
la GAL ”Microregiunea Horezu”. Odată cu noi, au mai aderat 3 societăți
comerciale și o asociație de pe raza orașului Băile Govora.
Urmează, ca în anul 2022 să fie definitivată SDL și stabilit un plan
concret de acțiune în vederea depunerii cererilor de finanțare de către toți
membrii asociați, odată cu lansarea liniilor de finanțare.
3. DEMERSURI PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI ADERAREA LA ORGANIZAȚII
DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE

În data de 10 septembrie 2021, la invitația Asociației ”Cluster Bio
Oltenia” și a Asociației Române pentru Transfer Tehnologic și Inovare am
participat la Seminarul ”DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN ÎNFIINȚAREA
DESTINAȚIILOR TURISTICE” organizat la Pensiunea Cerna din Vaideeni.
Alături de primarii din Vaideeni, Prundeni, Voineasa și Malaia, de
specialiști în administrație publică, dar și reprezentanți ai sectorului privat,
BIO Oltenia dorește să pună bazele a altor trei Comunități Urbane și de
comune care se vor transforma în Destinații turistice ce vizează zona
balneară și a transhumanței în Oltenia.
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ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA
TURISMULUI DIN RÂMNICU VÂLCEA ȘI REGIUNE
Înființarea Organizațiilor de Management al Destinației, ca entității cu
personalitate juridică, prin asocierea autorităților locale cu reprezentanții
mediul privat, în baza unui parteneriat care sa asigure gestionarea coordonată
a tuturor elementelor care alcătuiesc o destinație și să asigure coalizarea
organizațiilor și grupurilor de factori interesați, care să lucreze spre un obiectiv
comun si încredințarea conducerii acestora unor echipe manageriale de
profesioniști, trebuie să fie punctul de cotitură în dezvoltarea, organizarea și
promovarea turismului românesc.
Întrucât Normele de aplicare a Legii Turismului, care reglementează
înființarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor nu au fost, încă,
elaborate, conducătorii Municipiului Râmnicu Vâlcea și cei ai stațiunilor
Călimănești, Băile Govora, Băile Olănești, Ocnele Mari și Brezoi, împreună cu
antreprenori de pe raza UAT-urilor mai sus menționate au hotărât înființarea
Asociației Pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Râmnicu
Vâlcea și Regiune, urmând ca aceasta să se transforme în OMD, atunci când
cadrul legal o va permite.
În acest sens am purtat mai multe runde discuții, prilej cu care am realizat
un draft al Statutului asociației precum și un plan strategic.
Asociația se constituie în scopul realizării și implementarea politicii de
dezvoltare turistică a destinației, gestionarea concertată a acțiunilor,
componentelor și politicilor turistice locale, a destinației turistice, Râmnicu
Vâlcea, Călimănești, Băile Govora, Băile Olănești, Ocnele Mari și asigurarea
realizării politiciide marketing, planurilor de organizare și dezvoltare turistică,
unei agende de evenimente relevante, în scopul dezvoltării şi valorificării
potențialului turistic al destinației, prin coalizarea organizațiilor şi a factorilor
interesați în scopul stimulării și sprijinirii dezvoltării locale, regionale și
naționale prin creșterea fluxurilor și activității turistice, ținând cont de
principiile turismului durabil.
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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.

Pentru că ne dorim o administrație publică locală performantă,
eficientă, transparentă și democratică, în anul 2021 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 2021 Sistemul de
Management al Calității ISO 9001:2008.
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Raportul de față îl socotesc, înaintea cerinţei impusă de lege, datoria
mea morală de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfășurată
împreună cu angajații Primăriei Orașului Băile Govora și Consiliul Local Băile
Govora în anul 2021.
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.
Mihai MATEESCU,
PRIMARUL ORAȘULUI BĂILE GOVORA
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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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