Art. 1 Localizare şi căile de acces

Staţiunea balneoclimaterică Băile Govora este aşezată în zona subcarpaţilor
Getici ai Vâlcii, la 18 km. de capitala judeţului, fiind străjuita de dealurile Piscupia
la sud-vest, Baba Floarea la vest, Păuşeşti şi Bârlogului la nord-vest, Huniei la
nord, Tătarul şi Stogşor la est.
Suprafaţa întregii localităţi este de 1.379 ha şi mai cuprinde satele Curăturile,
şi Gătejeşti.
Din punct de vedere geografic oraşul se găseşte la intersecţia paralelei 450 5’
49” latitudine nordicã, cu meridianul 240 9’ 20” longitudine esticã.
Oraşul se învecinează la nord-est cu comuna Buneşti, la nord cu comuna
Stoeneşti, la nord-vest cu comuna Pietrari, la vest cu comuna Păuşeşti, la sud-vest
cu comuna Frânceşti şi la sud-est cu comuna Mihãeşti. Băile Govora sunt drenate
pe o lungime de aproape 2 km. de pârâul Hinţa care izvorăşte din apropierea
dealului Păuşeşti şi se varsă în pârâul Govora, având ca afluenţi pe malul stâng,
pâraiele Bârlogeanu şi Valea lui Ţigãnilã. Pârâul Hinţa este canalizat parţial
începând de la Izvorul Ferdinand şi până la podul de pe strada Pieţii, pe o distanţã
de aproximativ 1 km.
Oraşul Băile Govora este situat la 18 km. de Rm.Vâlcea şi la 12 km. nordvest de gara C.F.R. Govora, de pe linia feratã Sibiu–Piatra Olt, respectiv la 110 km.
de Sibiu, 119 km. de Craiova, 75 km. de Piatra Olt şi 200 km. de Bucureşti. La 3
km. de staţiune trece şoseaua naţionalã Rm.Vâlcea – Tîrgu Jiu (DN 67). Staţiunea
este deservitã de autobuze care circulã pe traseul Rm.Vâlcea – Bãile Govora şi
retur. De asemenea, staţiunea este legatã prin linie de autobuze şi de Bucureşti (200
km) prin curse directe.
În limitele actuale stabilite în anul 1968, teritoriul oraşului se învecinează cu
comuna Buneşti la nord-est, cu comuna Mihăeşti la sud-est, cu comuna Păuşeşti la
sud-vest şi cu comuna Stoeneşti la nord-vest. Altitudinea la care se află staţiunea
este de 330-380 m.
Declarat oraş încă din anul 1927, cu o populaţie de circa 3023 locuitori
(1995), Băile Govora sunt aşezate în depresiunea anonimă, fiind străjuite din toate
părţile de dealuri: Piscupia şi Prăjile la nord, Păuşeşti la vest, Baba Floarea,
Curăturile, Zăpodul la sud şi Cerbul – Bodeanca la est.
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Oraşul Băile Govora este situat la 18 km de Rm. Vâlcea şi la 12 km vest de
gara C.F.R. Govora de pe linia ferată Sibiu – Piatra Olt, respectiv la 110 km de
Sibiu, 119 km de Craiova, 75 km de Piatra Olt şi 200 km de Bucureşti.
La 3 km de staţiune trece şoseaua naţională Rm. Vâlcea – Târgu Jiu (DN 67).
Staţiunea este deservită de autobuze care circulă pe traseul Rm. Vâlcea –
Băile Govora şi retur. De asemenea, staţiunea este legată prin linie de autobuze şi
de Bucureşti (200 km ) prin curse directe.
Art. 2 Scurt istoric

După secularizarea averilor mănăstireşti din anul 1864, ocina Hinţa, ca şi
celelalte proprietăţi apropiate mănăstirii Govora, intră în stăpânirea foştilor clăcaşi
mănăstireşti.
Descoperirea izvoarelor minerale şi începutul folosirii lor ştiinţifice duc la
situaţia ca o parte din terenurile atribuite localnicilor prin reforma agrară a
domnitorului Al. Ioan Cuza din 1864 să fie răscumpărate de stat cu ajutorul unui
credit de 1 milion de lei votat de Camera Legiuitoare în vederea realizării captărilor
şi transformarea aşezării într-o staţiune balneară. Apele minerale erau cunoscute şi
folosite empiric încă din anul 1848, după cum este consemnat într-un raport
redactat de Primăria oraşului Băile Govora în anul 1934. În acest raport se relatează
că în anul 1877 generalul doctor Nicolae Popescu-Zorileanu a înfiinţat o ambulanţă
militară rurală, în care, începând cu anul 1878, sunt trataţi militari veterani de
război şi câţiva pelagroşi aduşi de peste Milcov, cu iodul obţinut din puţul forat de
Societatea austriacă „Klaus & comp.” cu sediul în Rm. Vâlcea. Această societate a
forat mai multe puţuri cu intenţia de a exploata petrolul din zonă dar cum acesta s-a
dovedit a fi impropriu industrializării, societatea a abandonat săpăturile iar câţiva
ani mai târziu izvoarele au fost amenajate conform planurilor inginerului francez
Iranlic Bochet, proiectantul captărilor de la vestitele staţiuni Vichy şi Aix-lesBains. În anul 1887 încep ample lucrări de captare şi de amenajare a primului
stabiliment de băi sub conducerea inginerului francez Papon de Lemaigné, lucrări
încheiate în anul 1889. Tot din acest document reiese că staţiunea a fost inaugurată
oficial la 1 iunie 1889 când a fost introdusă apa potabilă şi iluminatul public în
întreaga staţiune.
Profilatã iniţial pe tratamentul gutei, pelagrei şi în special al sifilisului sub
toate formele şi cu toate sechelele, după apariţia antibioticelor şi în urma cercetării
ştiinţifice susţinute desfăşurata în cadrul Institutului de Balneologie şi Fizioterapie,
staţiunea Băile Govora şi-a dovedit eficienţa în tratamentul a foarte multe boli.
Astfel s-a trecut treptat la tratamentul multor forme de reumatism, al tulburărilor
circulatorii periferice şi ulterior al cãilor respiratorii superioare, al afecţiunilor
neurologice periferice şi centrale prin aplicarea atât a metodelor clasice de
tratament cât şi a ultimelor descoperiri din domeniu.
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Iniţial, de la înfiinţare şi până în 1911 la dispoziţia pacienţilor se aflau 3
hoteluri şi un stabiliment de bãi construite de către Stat, între 1886-1890, dintre
care 2 existã şi în prezent. Pe lângă acestea diferiţi întreprinzători particulari au
construit vile şi hoteluri dintre care cele mai mari erau Vila „Bunescu” şi Hotelul
,,Ştefănescu” cel din urmã cunoscut în prezent sub numele de Vila nr.11.
Între anii 1890 şi 1894, staţiunea începe să capete aspectul cunoscut prin
construirea de hoteluri, stabilimente de băi, prin amenajarea parcului şi captarea
definitivă a izvoarelor. Odată cu conturarea staţiunii în jurul anului 1900 şi până în
anul 1910 se construiesc majoritatea vilelor particulare: Dr. Ţăranu (actualul sediu
al bibliotecii orăşeneşti), Iliescu, Esmeralda, Ivanovici (Morariu), Cecille,
Constanţa-Marieta, Bereşteanu, Dr. Popovici, Ana, Bunescu, Butta, Antoinette,
Paulinescu, Eftimiu, Minucachi ş.a. Astăzi multe dintre ele nu mai există. Prin
dispariţia lor o mare parte din farmecul Govorei de altă dată a dispărut definitiv.
În anul 1894, guvernul hotărăşte ca noul aşezământ balnear să poarte numele
de „Staţiunea balneară Govora”. La început de drum al staţiunii s-a simţit din
plin mâna de gospodar priceput şi grija statornică a generalului doctor N. Popescu –
Zorileanu, părintele unuia dintre pionierii aviaţiei româneşti, inginerul Mircea
Zorileanu. Prin grija sa neobosită, reuşeşte ca între 13 iulie şi 8 septembrie 1903, să
tipărească periodicul „Govora – buletin al staţiunii balneare Govora” în care erau
publicate reclame, indicaţii de tratament şi lista cu vizitatorii.
Monografia sa „Apele minerale de la Govora” publicată în 1887, redă
aspectele tehnice şi medicale ale staţiunii care a fost inaugurată oficial în 1889.
În 1906, generalul doctor N. Popescu – Zorileanu tipăreşte şi primul ghid
medical al staţiunii „Govora şi chestionarul ei”.
La începutul secolului XX, staţiunea dispunea de un stabiliment de băi cu 50
de cabine şi 2 bazine mari pentru băi cu 50 de cabine şi 3 hoteluri ale statului şi
numeroase vile particulare. Statisticile consemnează că în anul 1905 la Govora au
fost trataţi 18.009 bolnavi.
Pentru asigurarea legăturii între staţia C.F.R. Govora şi staţiune, din mai
1905 începe să funcţioneze „un serviciu de bricuri şi tramcare”, organizat de M.
Rădulescu Ghidarcea din Craiova. La insistenţele dr. N. Popescu – Zorileanu, în
acelaşi timp, se dădea aprobare – să se deschidă pe acelaşi traseu o cursă cu două
automobile. Motivând propunerea sa, dr. Zorileanu sublinia: „...până aici
transportul se făcea cu birjii lipsite de confort în care nu încap comod decât două
persoane ce sunt supuse la supliciul unei zdruncinături neplăcute timp de aproape
o oră şi jumătate pe arşiţa soarelui de vară, pentru suma de 6-8 lei. Cu
automobilul, traiectul durează 20 de minute şi e mult mai agreabil, costând acelaşi
preţ în care se cuprinde şi transportul a 50 kg de bagaje de persoană ce se vor face
cu căruţe angajate.”
În anul 1904 au urmat cura la Govora 18.908 pacienţi dintre care 69 % s-au
vindecat. Pentru oamenii nevoiaşi Ministerul de Interne a trimis o ambulanţã cu
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300 de paturi iar Ministerul de Război a construit mai multe barăci din lemn,
tencuite şi care adăposteau 180 de paturi.
Adevăratul reviriment în viaţa staţiunii îl constituie înfiinţarea în anul 1910 a
,,Societăţii Govora-Călimăneşti” care a avut o continuã preocupare în direcţia
dezvoltării şi modernizării localităţii.
În acelaşi an se introduce curentul electric, vechile lămpi cu gaz fiind
înlocuite. În primii ani după cesionare, societatea investeşte bani şi reconstruieşte
pavilionul băilor.
Hotelul Palace – emblema staţiunii – a fost construit între anii 1911 – 1914,
după proiectul contractat de dr. Botescu şi ing. Germani, având ca model un hotel
din staţiunea Loachimstall, Elveţia, proiectat de către arhitecţii E. Doneaud şi E.
Puklicki şi ing. constructor N. Brădescu. Hotelul are 195 de încăperi, luminate
fiecare de soare în decursul unei zile. Golurile din zidărie (uşi şi ferestre)
însumează numărul de zile dintr-un an: 365.
Izbucnirea primului război mondial, intrarea ţării noastre în marea
conflagraţie şi trecerea frontului inamic pe aici, au avut urmări nefaste pentru
staţiune. Înainte de a trece în stăpânirea armatei germane de ocupaţie, dotările şi
spaţiile de cazare au fost folosite pentru soldaţii români răniţi şi refugiaţi din zona
frontului. Un raport din anul 1919 arăta că trupele inamice au ridicat toate utilajele
şi le-au transportat în Germania, iar obiectele din bronz, aramă, alamă şi fontă au
fost duse la topit. Refacerea staţiunii după primul război mondial a durat mai bine
de doi ani, perioadă în care ea a funcţionat sporadic, întâmpinând mari dificultăţi.
După război, ca urmare a refacerii staţiunii şi dezvoltării localităţii, prin
construirea de noi vile şi clădiri particulare, în anul 1927 Govora este declarată
oraş. Statisticile consemnează şi ele creşterea afluenţei de vizitatori, de la 31 în anul
1917, la 5254 în anul 1927, ca apoi numărul să oscileze între 3000 – 4000 până în
anul 1934, ca urmare a crizei prin care trecea economia ţării. Odată cu încheierea
perioadei de criză se constată un reviriment, crescând afluenţa de vizitatori, mai
ales după anul 1936, când intra în circuit şi noul hotel „Balneara” (actual „Parc”),
una din primele clădiri cu arhitectură cubistă din România.
În anul 1938, numărul vizitatorilor atinge cifra record de 5370, după care
afluenţa scade continuu datorită pregătirilor şi declanşării celui de al doilea război
mondial. Astfel, în anul 1940 au fost 1409 vizitatori, iar în anul 1941, doar 714.
Pentru nevoile armatei române sunt rechiziţionate aproape toate hotelurile şi
vilele mari în care sunt instalate spitale militare. Societatea „Govora –
Călimăneşti”, ajunsă în impas financiar este nevoită să vândă hotelul „Balneara”, în
anul 1943, Institutului general de asistenţă, economie şi credit al funcţionarilor şi
pensionarilor publici.
Războiul şi-a lăsat amprenta şi asupra staţiunii, aşa cum remarca o dare de
seamă din anul 1945. Se arată printre altele, că faţă de 1938, doar 50% din numărul
băilor erau utilizabile. Lucrurile stăteau la fel în privinţa posibilităţilor de aplicare a
tratamentului fizio-balnear.
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După război se trece la refacerea staţiunii, care în anul 1948 este
naţionalizată şi devine staţiune permanentă de interes republican. Încă din primii
ani de după naţionalizare se trece la captarea de noi surse de apă minerală şi
recaptarea celor vechi. Sunt construite noi bazine de acumulare a apei minerale.
Astfel se ajunge ca staţiunea să fie alimentată cu ape minerale din peste 15 surse
(izvoare, puţuri, sonde). Odată cu mărirea şi înmulţirea surselor de apă minerală, în
staţiune se introduc noi proceduri. Se adaugă secţii de: helioterapie, kinetoterapie,
săli de cultură fizică medicală, iar vechea aparatură medicală este înlocuită cu alta
nouă la nivelul tehnicii actuale.
În felul acesta, s-au creat posibilităţi de acordare de tratamente şi proceduri
balneofizioterapice, pe profiluri de cură, unui număr sporit de vizitatori. Dacă
statisticile consemnau în anul 1938 circa 107.000 proceduri acordate, în anul 1980
numărul acestora a atins 1.800.000, ceea ce reprezintă o creştere impresionantă.
Nici vilele şi sanatoriile nu rămân la nivelul antebelic sau de la naţionalizare.
Prin trecerea staţiunii în rândul celor permanente, de rang republican,
sanatoriile sunt refăcute, se introduce încălzirea centrală şi se asigură un grad de
confort sporit. Pe lângă refacerea şi dotarea vilelor, se construiesc altele noi, iar
pensiunile sunt reutilate şi dotate corespunzător noilor cerinţe. Ca urmare a măririi
permanente a spaţiului de cazare şi numărul turiştilor a crescut corespunzător, de la
5370 – cel mai mare număr în anii antebelici – la peste 40.000 în anul 1980. În anul
1973 s-a construit satul de vacanţă „Silva”, iar în anul 1984 se inaugurează hotelul
sindicatelor (U.G.S.R.) actual „Oltenia”. Şi localitatea Băile Govora a cunoscut o
dezvoltare edilitară şi economică ascendentă. În oraş s-a introdus reţeaua de
apeduct şi canalizare, au fost asfaltate şoseaua principală şi unele drumuri laterale,
etc. piaţa oraşului a fost modernizată. Au fost construite noi edificii: clădirea
liceului industrial, care ulterior a fost extinsă, noul local al poştei, noul sediu al
Policlinicii orăşeneşti, blocurile de locuinţe, ştrandul „Salus” şi o modernă bază
sportivă.
Importante investiţii au fost destinate amenajării pârâului Hinţa şi afluenţilor
săi, care în raza staţiunii au fost supuşi unor lucrări de îndiguire şi drenare în
vederea stăvilirii torenţilor. În anul 1977, localitatea a fost racordată la sistemul de
telefonie automată.
Pentru turiştii şi vizitatorii staţiunii s-a construit în anul 1973, satul de
vacanţă „SILVA”, cu 100 de locuri de cazare. În oraş s-a introdus reţeaua de
apeduct şi canalizare, a fost racordat la sistemul energetic naţional, au fost asfaltate
şoseaua principală şi unele drumuri laterale. Piaţa oraşului a fost modernizată. Au
fost construite noi edificii: clădirea liceului industrial – care ulterior a fost extinsă,
noul local al poştei (inaugurat în anul 1979), blocuri de locuinţe. Importante
investiţii au fost destinate amenajării pârâului Hinţa şi afluenţilor săi, care în raza
staţiunii au fost supuşi unor ample lucrări de îndiguire şi drenare.
În anul 1977, localitatea a fost racordată la sistemul de telefonie automată. În
acelaşi an, în oraş s-a inaugurat „Colecţia de arheologie şi carte veche Pr. Gheorghe
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Petre-Govora”, unde sunt expuse numeroase obiecte descoperite în raza Govorei şi
a judeţului Vâlcea (începând din paleolitic şi până în secolele X – XII).
Hotelul „Oltenia” (fost U.G.S.R.) a fost inaugurat în anul 1985. În anul 1998
se inaugurează noul sediu al administraţiei publice locale şi blocurile de locuinţe
L1, L2 şi L3. În aceeaşi perioadă se dă în folosinţă blocul K, la parterul căruia se
găseşte noul sediu C.E.C. şi Agenţia Băncii Române pentru Dezvoltare (B.R.D.).
În anul 2005 a fost dat în folosinţă Hotelul „Belvedere”, aparţinând BĂILE
GOVORA S.A., care funcţionează pe amplasamentul fostului sanatoriu balnear
pentru copii.
Între anii 2005-2007 s-au amenajat câteva pensiuni turistice, cum ar fi: Lili,
Mara, Mădălina, Ana etc.
În anul 2007 s-au finalizat lucrările de reabilitare a clădirii liceului din
localitate, proiect finanţat de Banca Mondială prin Programul de Reabilitare a
Instituţiilor Şcolare. În acelaşi an au început lucrările de reabilitare a sălii de sport a
liceului.
Art. 3 Populaţia unităţii administrativ-teritoriale

Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea, în anul
2006, se prezintă astfel:
 Populaţie stabilă
2.992 loc.
 Nr. gospodării
1.034
 Nr. pensionari
899
 Nr. salariaţi
949
 Nr. şomeri
136
 Nr. studenţi
50
 Nr. absolvenţi facultate
235
 Nr. salariaţi instituţii publice
77

Art. 4 Autorităţile administraţiei publice locale

1. Consiliul Local al oraşului Băile Govora
2. Primarul oraşului Băile Govora
Consiliul Local al Oraşului Băile Govora este constituit dintr-un număr de 11
consilieri care îşi desfăşoară activitatea în cadrul a trei Comisii de specialitate, în
principalele domenii de activitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, astfel:
I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ;
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II. Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială,
activităţi sportive şi de agrement;
III. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
Mandatul primarului, respectiv al consilierilor locali, este de 4 ani. Mandatul
se exercita în condiţiile legii.
Consiliul Local al oraşului Băile Govora – organ deliberativ ales în mod
democratic de către populaţia oraşului, are următoarele atribuţii:
¾ Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în
competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale;
¾ alege din rândul consilierilor viceprimarii, stabileşte în limitele
normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;
¾ aprobă statutul oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului;
¾ avizează sau aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare
economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului,
documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv
participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală în
condiţiile legii;
¾ aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de
utilizare a rezervei bugetare, aprobă contul de închidere a exerciţiului
bugetar; stabileşte impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale,
în condiţiile legii;
¾ aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, ştatul
de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi
funcţionare al aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi
serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;
¾ administrează domeniul public şi privat al oraşului şi exercită drepturile
prevăzute de lege cu privire la regiile autonome pe care le-a înfiinţat;
¾ poate înfiinţa instituţii şi agenţi economici de interes local;
¾ hotărăşte asupra concesionarii sau închirierii de bunuri sau servicii
publice de interes local, participării la societăţile comerciale, locaţiei de
activităţi sau serviciu ale administraţiei publice;
¾ numeşte şi eliberează din funcţie membrii consiliilor de administraţie
ale regiilor autonome şi membrii consiliilor împuterniciţilor statului de
la societăţile comerciale cu capital integral de stat, de interes local;
¾ numeşte şi eliberează din funcţie pe conducătorii societăţilor comerciale
şi ai instituţiilor publice de interes local care se află sub autoritatea sa;
¾ instituie norme specifice pentru societăţile comerciale şi instituţii
publice de interes local care se află sub autoritatea sa;
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¾ organizează serviciile de gospodărie comunală, transport local, reţele
edilitare, etc.
¾ aprobă şi asigură realizarea programelor de organizare şi de dezvoltare
urbanistică a localităţii, precum şi de amenajare a teritoriului;
¾ asigură realizarea lucrărilor de investiţii de interes local;
¾ asigură condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor locale de
învăţământ, sanitare, de cultura, de tineret şi sport - potrivit legii;
¾ ia măsuri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al
cetăţenilor şi asigură desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, culturale,
artistice, sportive şi de agrement;
¾ acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul
creşterii calităţii vieţii, contribuie la protecţia şi conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor şi rezervaţiilor
naturale;
¾ contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială;
¾ asigura libertatea comerţului şi a concurenţei loiale şi încurajează libera
iniţiativa, în condiţiile legii;
¾ înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes
local;
¾ asigură apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor;
¾ organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi
asigura buna funcţionare a acestora;
¾ conferă persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul
de cetăţean de onoare al oraşului;
¾ hotărăşte asocierea cu alte consilii locale şi judeţene, precum şi
colaborarea cu agenţii economici din ţară şi din străinătate, în scopul
realizării şi exploatării unor lucrări de interes comun;
¾ sprijină activitatea cultelor religioase, în condiţiile legii;
¾ hotărăşte stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu
localităţi din străinătate;
¾ alte atribuţii stabilite prin lege şi prin hotărâri ale Consiliului;
Primarul – autoritate executivă, este ales în mod democratic de către
populaţia oraşului Băile Govora, reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi
publice, cu persoane fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie, are
următoarele atribuţii:
¾ asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor tarii; celorlalte acte
normative, precum si a hotărârilor Consiliului Judeţean;

8

¾ asigură executarea hotărârilor Consiliului Local. În cazul în care
apreciază ca o hotărâre a acestuia este ilegală, în termen de 3 zile de la
data luării la cunoştinţă sesizează pe prefect;
¾ poate propune Consiliului Local consultarea populaţiei prin referendum,
cu privire la problemele locale de interes deosebit şi pe baza hotărârii
consiliului, ia masuri pentru organizarea acestei consultări;
¾ prezintă consiliului, anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte
privind starea economică şi socială a oraşului;
¾ întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar şi le supune aprobării consiliului;
¾ exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin
municipiului în calitate de persoană juridică civilă;
¾ exercita funcţia de ordonator principal de credite;
¾ verifică din oficiu sau la cerere încasarea şi cheltuirea sumelor din
bugetul local şi comunică de îndată consiliului cele constatate;
¾ ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor,
catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, împreuna cu organele specializate
ale statului. În acest scop, poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi
instituţiile publice din oraş, acestea fiind obligate să execute măsurile
stabilite;
¾ asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul
gardienilor publici şi cu ajutorul jandarmeriei, poliţiei, pompierilor şi
apărării civile, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale în
condiţiile legii;
¾ îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici;
¾ ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor
publice;
¾ ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor,
reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de
drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;
¾ controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor
alimentare puse în vânzare pentru populaţie cu sprijinul organelor de
specialitate;
¾ ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de
animale;
¾ asigură elaborarea regulamentului local de urbanism şi a
documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le supune
aprobării Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legii;
¾ asigură întreţinerea drumurilor publice din oraş, implantarea semnelor
de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal;
¾ supraveghează pieţele, târgurile, oboarele, locurile şi parcurile de
distracţii şi ia măsuri operative pentru buna funcţionare a acestora;
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¾
¾
¾
¾
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¾
¾
¾
¾
¾
¾

conduce serviciile publice locale;
asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară;
supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;
îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
emite avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de lege;
elaborează proiectul de statut al personalului, propune structura
organizatorică, numărul de personal şi salarizarea acestuia şi le supune
spre aprobare Consiliului Local;
numeşte şi eliberează din funcţie personalul serviciilor publice locale,
cu excepţia secretarului;
controlează activitatea angajaţilor serviciilor consiliului;
propune Consiliului Local eliberarea din funcţie a conducătorilor
agenţilor economici şi ai instituţiilor publice de interes local care se află
sub autoritatea Consiliului;
supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin
oraşului;
prezintă semestrial Consiliului situaţia rezolvării cererilor şi petiţiilor
cetăţenilor, instituţiilor şi altor persoane juridice, situaţia îndeplinirii
hotărârilor Consiliului Local;
urmăreşte ca în fiecare şedinţă de Consiliu să fie propus cel puţin un
proiect de hotărâre;
îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate prin
mandat Consiliului Local.

Art. 5 Infrastructură

În ceea ce priveşte infrastructura locală, Oraşul Băile Govora dispune de un
număr de 51 de străzi (33 în localitatea Băile Govora, 12 în localitatea Gătejeşti şi 6
în localitatea Curături) în lungime de 23 Km.
Denumirile străzilor se regăsesc în Nomenclatorul stradal prevăzut la Anexa
nr. 1 din prezentul statut.
Art. 6 Principalele instituţii publice

a) Liceul Teoretic Băile Govora
Posibilităţi de contact:
Str. Nuferilor, nr.46
Telefon/Fax: 0250/770341
E-mail:
Autoritatea căreia i se subordonează:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
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Activitatea principală pe care o desfăşoară: învăţământ primar,
gimnazial şi liceal.
b) Grădiniţa cu orar normal Băile Govora
Posibilităţi de contact:
Str. H.C.C., nr. 8
Telefon/Fax:
Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Activitatea principală pe care o desfăşoară: învăţământ preşcolar
c) Grădiniţa cu orar normal Gătejeşti
Posibilităţi de contact:
Str. Căpşunilor, nr. 4
Telefon/Fax:
Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Activitatea principală pe care o desfăşoară: învăţământ preşcolar
d) Dispensar medical urban
Posibilităţi de contact:
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 154
Telefon/Fax: 0250/770560
Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:
Direcţia de Sănătate Publică - Vâlcea
Ministerul Sănătăţii
Activitatea principală pe care o desfăşoară: servicii medicale
e) Administraţia Financiară Publică Băile Govora
Posibilităţi de contact:
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 101
Telefon/Fax: 0250/770793
Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:
D.G.F.P. - Vâlcea
Ministerul Finanţelor Publice
Activitatea principală pe care o desfăşoară: încasare creanţe, debite,
etc.
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f) Poliţia oraşului Băile Govora
Posibilităţi de contact:
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 166
Telefon/Fax: 0250/770252
Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:
Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Vâlcea
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Activitatea principală pe care o desfăşoară: activităţi poliţieneşti
f) Casa de Cultură
Posibilităţi de contact:
Str. Sfatului, nr. 14
Telefon/Fax: 0250/770542
Autoritatea căreia i se subordonează:
Consiliul Local Băile Govora
Activitatea principală pe care o desfăşoară: activităţi culturale
g) Biblioteca orăşenească
Posibilităţi de contact:
Str. Sfatului, nr. 14
Telefon/Fax: 0250/770542
Autoritatea căreia i se subordonează:
Consiliul Local Băile Govora
Activitatea principală pe care o desfăşoară:
organizează şi pune în valoare informaţii de interes public

înmagazinează,

H) Muzeul arheologic
Posibilităţi de contact:
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 109
Telefon/Fax: …………….
Autoritatea căreia i se subordonează:
……………………………….
Activitatea principală pe care o desfăşoară:

Art. 7 Patrimoniul public şi privat al unităţii administrtativ-

teritoriale
Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din
bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată
ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
Domeniul public al oraşului Băile Govora cuprinde:
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¾ străzi, poduri, podeţe, pieţe publice, stadion şi zonele de agrement;
¾ sistemele de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă şi de
canalizare;
¾ cimitirele orăşeneşti, statuile si monumentele (daca nu sunt declarate de
interes naţional);
¾ locuinţele sociale;
¾ terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de
interes local;
¾ adăposturi de protecţie civilă.
Domeniul privat al oraşului Băile Govora este alcătuit din bunuri aflate în
proprietatea oraşului şi care nu fac parte din domeniul public. Domeniul privat este
supus dispoziţiilor de drept comun dacă prin lege nu se prevede altfel.
Bunurile care alcătuiesc domeniul public şi privat al oraşului sunt cele
enumerate în Anexa nr.2 la prezentul statut.
Art. 8 Concesionarea, închirierea şi administrarea bunurilor

din patrimoniul oraşului
Bunurile din domeniul public al oraşului sunt inalienabile, insesizabile şi
imprescriptibile. Ele nu pot fi înstrăinate, ci numai date în administrare,
concesionate sau închiriate, în condiţiile legii.
Consiliul local al oraşului Băile Govora hotărăşte ca bunurile ce aparţin
domeniului public de interes local să fie date în administrarea instituţiilor publice,
să fie concesionate ori închiriate.
Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor ce fac
parte din domeniul privat de interes local, în condiţiile legii.
Consiliul local poate da în folosinţa gratuită, pe termen limitat, imobile din
patrimoniul lor societăţilor şi instituţiilor de utilitate publică sau de binefacere,
recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activităţi care satisfac
cerinţele cetăţenilor din oraş.
a) Administrarea bunurilor aflate în patrimoniul oraşului
Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să
dispună de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare.
Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu îşi exercită
drepturile şi nu îşi execută obligaţiile născute din actul de transmitere. În litigiile
privitoare la dreptul de administrare, în instanţa titularul acestui drept va sta în
nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului,
titularul dreptului de administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul
dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Titularul
dreptului de administrare răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca
urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei
obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare.
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În litigiile la care s-a făcut referire anterior, oraşul Băile Govora este
reprezentat de Consiliul Local, care dă mandat scris, în fiecare caz, primarului.
Acesta poate desemna un alt funcţionar de stat sau un avocat care să-l reprezinte în
faţa instanţei.
Prevederile de mai sus sunt aplicabile şi în litigiile privitoare la dreptul de
concesiune, închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate
sau închiriate.
Servituţile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în
măsura în care aceste servituţi sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia
îi sunt destinate bunurile afectate. Servituţile valabil constituite anterior intrării
bunului în domeniul public se menţin.
b) Concesionarea sau închirierea bunurilor aflate în patrimoniul
municipiului
Închirierea bunurilor proprietate publică a oraşului se aproba, prin hotărâre a
Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să
asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.
Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică
sau juridică, română sau străină.
Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin
licitaţie publică, în condiţiile legii.
Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate
publică se fac venit la bugetul local.
c) Folosinţa gratuită
Consiliului Local poate da imobile în folosinţă gratuită, pe termen limitat,
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau
de utilitate publică.
Art. 9 RELAŢII DE PARTENERIAT

Cooperarea cu persoane juridice romane sau străine se realizează pe bază de
acord de cooperare, relaţiile de cooperare fiind înfiinţate de către una din părţi, pe
baza de scrisoare de intenţie. Principiile şi reglementările care stau la baza
acordurilor de cooperare, vor fi în concordanţă cu prevederile art. 38, alin.2, lit. x
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
Cooperarea se stabileşte în vederea realizării în comun a unor acţiuni de
promovare a potenţialului economic local, de susţinere a unor interese comune,
privind dezvoltarea durabilă, precum şi în vederea finanţării unor acţiuni iniţiate la
nivel local.
Cooperarea în vederea finanţării în comun a unor obiective de investiţii, se
realizează numai în cadrul unor programe de finanţare existente, cu surse de
finanţare identificate prin program, pe bază de declaraţie de parteneriat, pentru
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realizarea unui anumit proiect de investiţii sau de promovare a unor domenii din
cadrul vieţii economico-sociale a oraşului.
Cooperarea cu organizaţiile nonguvernamentale, se realizează pe bază de
proiecte iniţiate în comun, în cadrul programelor de finanţare existente, pe bază de
declaraţie de parteneriat şi contract de parteneriat sau scrisoare de susţinere a uneia
din parţi de către cealaltă parte.
Relaţiile de parteneriat se vor stabili în vederea promovării unor interese
comune ale unităţilor administrativ-teritoriale, care îşi manifestă dorinţa de iniţiere
a acestui tip de relaţii. Parteneriatul se va stabili pe bază de protocol de colaborare
sau acord bilateral, în care se vor prevede reguli de funcţionare a parteneriatului,
drepturile şi obligaţiile partenerilor, termene de valabilitate ale protocolului.
Protocolul de cooperare sau acordul bilateral va respecta prevederile Legii
215/2001 privind administraţia publică locală şi a celorlalte acte normative în
vigoare, în domeniu.
Cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale
din ţară sau străinătate se va realiza pe bază de acord, de cooperare sau asociere, în
care vor fi prevăzuţi termenii cooperării sau asocierii (scop, obiective, drepturi,
obligaţii, domenii de cooperare, durata acordului).
Acordurile se vor întocmi cu respectarea prevederilor Legii 215/2001 privind
administraţia publică locală. Aderarea la asociaţiile naţionale (internaţionale) ale
autorităţilor administraţiei publice locale, se vor realiza pe baza prevederilor
statutului şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale asociaţiei respective, în
special capitolul - Criterii de aderare - scopul unei astfel de acţiuni fiind
promovarea unor interese comune. Criteriile de aderare utilizate de autorităţile
administraţiei publice locale, pot fi:
- în calitate de membru activ;
- în calitate de membru consultativ;
- în calitate de observator.
Art. 10 Partide politice şi Sindicate

La nivelul oraşului sunt reprezentate majoritatea partidelor politice legal
constituite în România. Cele mai reprezentative sunt: Partidul Naţional Liberal,
Partidul Social Democrat şi Partidul Liberal Democrat.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, autorităţile administraţiei
publice prin care se realizează autonomia locală sunt consiliile locale, ca autorităţi
deliberative şi primarii, ca autorităţi executive.
Structura politică a membrilor Local al Oraşului Băile Govora este prevăzută
în Anexa nr. 3.
Sindicatele sunt organizate doar în unităţile economice mari, în unităţile de
învăţământ, sănătate şi administraţie publică.
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Art. 11 Rangul oraşului

Potrivit Legii nr. 351 / 24 august 2001 privind Planul de amenajare a
teritoriului naţional (anexa nr. II, paragraful 5.6, pct.16) Oraşului Băile Govora este
de rangul III.
Art. 12 Acordarea titlului de fiu/fiică a oraşului

Persoanele născute în oraşul Băile Govora, la împlinirea vârstei de 18 ani
primesc titlul şi certificatul de cetăţean al oraşului, în cadrul unei festivităţi
organizate de către Consiliul Local al oraşului sau de primar.
Ceremonia acordării acestui titlu se va organiza de către Primar, sub forma
unor activităţi specifice.
Activităţile prilejuite de acordarea titlului de fiu/fiica a oraşului vor avea loc
de două ori pe an: cu ocazia sărbătorii oraşului "Florile Govorei" (luna iulie) pentru
tinerii care devin majori în prima parte a anului în curs şi cu ocazia Sărbătorilor de
Crăciun (decembrie) pentru tinerii care devin majori în partea a doua a anului în
curs.
În realizarea acestei activităţi Primăria va colabora cu unităţile de
învăţământ, Serviciul comunitar de evidenţa populaţiei, Oficiul de stare civilă şi
instituţiile de cultură locale, în scopul creării unui cadru cât mai festiv de
desfăşurare a ceremoniei.
Vor fi concepute diplome sau alte însemne (eşarfe, panglici, insigne, etc.),
care să-i individualizeze pe cei care devin majori.
Vor fi organizate manifestări artistice menite sa creeze o atmosfera cât mai
festivă, de spectacol, care sa rămână de neuitat pentru cei sărbătoriţi în acest mod.
În acelaşi cadru vor fi sărbătorite persoanele care se încadrează în categoria
vârstei a III-a, respectiv pensionarii, care se vor bucura de o atenţie deosebită,
deoarece, fiind un segment numeros al populaţiei, profesionalizat şi cu experienţă
în toate domeniile de activitate, poate fi încă folosit.
Primăria Băile Govora se va îngriji să asigure posibilităţile eficiente ca toate
persoanele de vârsta a treia să beneficieze efectiv de toate drepturile materiale şi
spirituale legitim acordate.
Necesitatea stimulării persoanelor de vârsta a treia, încă în deplină capacitate
fizică şi psihică, de a participa la activităţi de natura interesului public, civic, social
local.
Sărbătorirea cuplurilor care aniversează "Nunta de aur" sau un număr mai
mare de ani de căsnicie şi eventuala lor stimulare materială.
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Art. 13 Titlul de « Cetăţean de onoare »

Potrivit legii, Consiliul Local poate conferi titlul de « Cetăţean de onoare » al
Oraşului Băile Govora, persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite
în plan politic, economic, social, cultural, aceste persoane bucurându-se de toate
drepturile ce le revin în urma acordării acestei distincţii.
Titlul de « Cetăţean de onoare » se acordă în şedinţă ordinară sau
extraordinară şi se va aduce la cunoştinţă cetăţenilor urbei, prin publicarea hotărârii
Consiliului local.
Toţi cetăţenii distinşi cu titlul de « Cetăţean de onoare » al Oraşului Băile
Govora vor fi înscrişi în Cartea de Onoare a Consiliului Local Băile Govora.
Regulamentul de conferire a titlului de « Cetăţean de onoare » al Oraşului
Băile Govora este cel aprobat prin H.C.L. nr. 67 din 30.11.2007.
Desfăşurarea unor activităţi cu caracter ostil localităţii şi locuitorilor acesteia,
precum şi condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă
atrage după sine retragerea titlului de Cetăţean de Onoare şi pierderea drepturilor
enumerate anterior.
Retragerea titlului se adoptă în şedinţă publică a Consiliului Local,
respectându-se prevederile legale din Regulamentul de acordare a titlului de
« Cetăţean de onoare » al Oraşului Băile Govora. Retragerea titlului de cetăţean
de onoare va fi adusă la cunoştinţa persoanei implicate în termen de 10 zile.
Vor fi acordate şi titluri de « Cetăţean de onoare » al Oraşului Băile Govora
post-mortem, respectându-se aceleaşi criterii.
Pot fi acordate, de asemenea, « Diplome de excelenţă » si « Diplome de
onoare », anumitor persoane care, prin activitatea profesională, dar mai ales
extraprofesională, s-au pus în slujba comunităţii locale.

Art. 14 Exercitarea drepturilor cetăţeneşti

Cetăţenii oraşului Băile Govora au dreptul de a participa la viaţa politică,
economică, socială şi cultural-sportivă.
Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa oraşului sunt exercitate în mod
democratic prin următoarele instrumente:
a) referendum local;
b) adunarea populară;
c) petiţii;
d) iniţiative;
e) audienţe;
f) consultări.
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Art. 15 Adunările cetăţeneşti

Cetăţenii oraşului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe
cartiere sau străzi.
Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la
iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a
scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.
Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii
reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.
Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului,
care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii
modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.
Soluţia adoptată de Consiliul Local se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului.
Adunările cetăţeneşti aleg şi delegaţii săteşti, prin adunări la care trebuie să
participe câte un delegat al fiecărei familii.
Adunarea sătească este convocată şi organizată de primar şi se desfăşoară în
prezenţa primarului.
Delegaţii săteşti vor participa la toate şedinţele Consiliului Local, în mod
obligatoriu, dar votul acestora are caracter consultativ.

Art. 16 Referendumul

În problemele de interes deosebit ale comunităţii, cetăţenii pot fi consultaţi,
în condiţiile Legii nr. 3 din 22 februarie 2000, modificată, privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului, aprobării locuitorilor, prin referendum local.
Referendumul se poate organiza în toate localităţile componente ale unităţii
administrativ–teritoriale Băile Govora sau numai în una din acestea.
Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor
teritoriale ale oraşului se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după
consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective,
prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie.
Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale,
după caz, la propunerea primarului.
Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei
supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la
nivelul unităţii administrativ teritoriale respective.
Cheltuielile necesare desfăşurării oricărui gen de referendum vor fi suportate
din bugetul local.
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Art. 17 Atribuirea sau schimbarea de denumirii pentru oraş
Atribuirea sau schimbarea de denumirii pentru oraş, precum şi pentru localităţile
componente se face prin lege, conform Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002,

modificată.
Atribuirea sau schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi obiective de interes
public, se face de către consiliile locale, prin hotărâre, cu avizul obligatoriu al
Comisiei de Atribuire, înfiinţată prin ordin al Prefectului, constituită din 5 membri
specialişti în domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii sau artei.
Consiliile locale, asigură ţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi
obiectivelor existente pe raza unităţilor administrativ-teritoriale în care
funcţionează.
Art. 18 Stema oraşului

Oraşul Băile Govora dispune de stemă proprie (Anexa 4) ce poate fi utilizată
imprimatele Consiliului Local şi ale Primăriei oraşului Băile Govora, pe
indicatoarele care marchează intrarea în oraş şi expusă pe frontispiciul clădirii în
care se află sediul Primăriei oraşului Băile Govora şi al Consiliului Local Băile
Govora, precum şi în interiorul instituţiei, în locuri anume stabilite.
Stema oraşului se foloseşte cu prilejul unor manifestării de interes local, în
acţiuni protocolare sau festive şi poate fi reprodusă pe insigne, embleme, pe diferite
tipărituri şi alte obiecte destinate să contribuie la cunoaşterea specificului judeţului
şi, cu aprobare, prin hotărâre a Consiliului Local, poate fi imprimată pe anumite
înscrisuri destinate reclamei.
Descrierea stemei:
Stema Oraşului Băile Govora este aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. 686 din 30 septembrie 1998 şi se compune dintr-un scut dotat cu şevron
răsturnat. În partea superioară, pe fond de aur, simbolul fântânii moderne al apelor
minerale, de azur; şevronul albastru este încărcat cu cinci arbori dezrădăcinaţi, de
argint. În partea inferioară, pe fond roşu, o carte naturală, deschisă, pe care se
suprapune o balanţă neagră cu talgerele în echilibru. Scutul este timbrat de o
coroană murală de argint, formată din trei turnuri crenelate.
Semnificaţia elementelor însumate:
- semnul apelor minerale evocă faptul că localitatea este o staţiune
baleo-climaterică;
- arborii, elementul specific al reliefului, amintesc de dezvoltarea
pomiculturii, relevă, codificat permanenta regenerare a naturii şi a
societăţii;
- cartea deschisă şi balanţa cu talgerele în echilibru vorbesc despre
Mănăstirea Govora, monument istoric aflat la marginea aşezării, cât şi
despre faptul că aici s-a tipărit Pravila în vremea lui Matei Basarab.
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Art. 19 Modificarea şi completarea ulterioară

Prezentul Statut se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr.53/2002 privind Statutul – Cadru al unităţilor administrativ-teritoriale şi ale legii
nr.96/2003 pentru aprobarea acesteia.
Modificarea şi completarea ulterioară a prezentului Statut se face prin
hotărâre a Consiliului Local Băile Govora, adoptată în condiţiile legii.
Art. 20 Anexe

Anexa nr. 1. NOMENCLATORUL STRADAL
Anexa nr. 2. DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT
Anexa nr. 3. COMPONENŢA CONSILIULUI LOCAL BĂILE GOVORA
Anexa nr. 4. STEMA ORAŞULUI
Anexa nr. 5. HARTA ORAŞULUI BĂILE GOVORA
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