CONSILIUL LOCAL
BĂILE GOVORA

PROIECT
REABILITAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE A STAŢIUNII BALNEARE
BĂILE GOVORA, JUDEŢUL VÂLCEA
Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.2
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Băile Govora, judeţul Vâlcea
Obiectiv 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.
Valoare totală eligibilă: 22.777.014,69 lei, din care: 22.321.474,40 lei asistenţă
nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 455.540,29 lei
cofinanţarea eligibilă a Consiliului Local Băile Govora.
Perioada de implementare: 32 luni (20 martie 2010 – 19 noiembrie 2013).
Constructor: Asociaţia S.C. DAMILA S.R.L. Rm. Vâlcea şi S.C. CONSREP CONSTRUCT
S.R.L. Caracal
Valoarea contractului de lucrări: 12.162.186 lei (2.864.049 euro)
Durata contractului de lucrări: 12 luni
Supervizarea lucrărilor: S.C. CONS DRUM S.R.L. Rm. Vâlcea
Proiectant: SC CONSILIER CONSTRUCT SRL București
Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii turistice:
Intervenţiile asupra infrastructurii turistice din staţiunea Băile Govora urmăresc să
adauge spaţiilor actuale existente o „agresivitate” care să incite turistul, să-l atragă,
să-i stârnească interesul şi curiozitatea. Finalizarea lucrărilor va „adăuga poveste”
locului şi acea dimensiune spirituală care împlineşte dimensiunea istorică, deja
pregnantă, a Parcului Central. Lucrările de reabilitare şi modernizare vizează:

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

A. Fântâna arteziană este localizată la intrarea în parc, pe aleea principală;
reabilitarea constă în lucrări de reparaţii la partea de construcţii-finisaje şi înlocuirea
în totalitate a instalaţiilor hidraulice şi electrice. Marginea exterioară a bazinului va fi
finisată cu placaj de piatră (marmură alba, lustruită); interiorul bazinului va fi finisat
cu placaj ceramic, asortat cu finisajul parapetului. În parapet, pe interior vor fi
montate lumini decorative.
B. Miniamfitearul în aer liber este propus să fie amplasat în partea de nord-est a
parcului, urmând să fie creată o alee integrată armonios în trama existentă pentru
deservirea acestuia; amplasamentul este ales pentru a profita de zona neplantată şi
denivelată, forma amfiteatrului integrându-se armonios în peisajul existent.
Forma amfiteatrului este semicirculară, compusă din 5 gradene împarţite în 3
sectoare care îmbracă o scenă, astfel încât să poată fi organizate spectacole în aer
liber, discotecă sau alte activităţi în aer liber.
C. Chioşcul de muzică existent este amplasat în apropierea clădirii cinematografului
(fost cazinou) şi este construit în întregime din lemn, în stilul specific începutului de
secol XX. Întrucât este într-o stare avansată de degradare se impune demolarea şi
reconstruirea în intregime a chioşcului, reconstituind imaginea iniţială care evocă
farmecul promenadelor de la începutul secolului XX.
Finisaje propuse: acoperiş din tablă amprentată culoare cărămiziu, vopsitorii la lemn
cu vopsele pe bază de ulei alb; pardoseală şi soclul, placate cu gresie porţelanată
culoare alb.
D. Lucrările de realizare a aleilor de acces către izvoarele minerale din staţiunea
balneară Băile Govora cuprind lucrări de realizare, în zona malurilor, a unor ziduri de
susţinere sau ziduri de gabion cu înălţime variabilă. Acestea, împreună cu zidurile de
susţinere actuale vor completa amenajarea malurilor pârâului Hinţa pe întreaga
lungime propusă (1.500 m). Lucrările de terasament vor fi protejate prin apelarea la
soluţii ecologice pentru reconstituirea unei lungimi cât mai mari din anrocamentul
malurilor pârâului.
E. Pasarelele pietonale peste pârâul Hinţa sunt reprezentate de poduri de lemn
peste pârâul Hinţa. Ele sunt destinate exclusiv traficului pietonal, fiind amplasate pe
traseul aleilor de acces către izvoarele minerale.
F. Realizarea traseului de cură cuprinde refacerea pe o lungime totală de 1.377 m a
drumului către localitatea componentă Curături.
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