Mihai Mateescu pregateste Govora de
sarbatoare

” Un primar european ” „tot ceea ce facem în Govora constituie preambulul
festivalului „Florile Govorei”, care va fi unul cu foarte multe elemente noi și cu un
mesaj

adresat
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Stațiunea Băile Govora se pregătește intens să îmbrace haine noi de sărbătoare. Edilul-șef, Mihai
Mateescu, a demarat de curând un program PHARE, prin care stațiunea poate beneﬁcia de 10 milioane Euro
pentru revitalizarea turismului din Govora. Intenția primarului este de a atrage cât mai mulți oameni competenți
care să evalueze la standarde europene toate proiectele eligibile, în dorința de a dovedi că sub conduceri
administrative responsabile totul se poate. „Preocuparea noastră majoră este aceea de a încerca să absorbim
suma aceasta atât prin proiecte eligibile speciﬁce administrației locale, cât și legate de parteneriate publice
private cu operatorii de turism. Este un mare câștig pentru Govora. Tot ceea ce se dorește este ca Băile Govora
să ﬁe o stațiune de interes național și nu numai”– ne-a declarat Mihai Mateescu. Următorul pas pentru a putea
beneﬁcia de aceste fonduri nerambursabile este de a depune toate eforturile împreună cu administrația
județeană pentru ca programul să poată ﬁ ﬁnalizat în 2007. Un alt proiect inițiat de edilul-sef se referă la
legarea orașului Băile Govora de localitatea Gătejești, în ideea de a mări intravilanul stațiunii.
Programul „Sapard măsura 3-5 Sivicultură” este în valoare de 1 milion de Euro și urmează să primească
girul Consiliului Local Băile Govora. „Avem mai multe proiecte. Cele șapte poduri și podețe din localitate sunt

puse pe masa de lucru și vor ﬁ baza autonomiei unui studiu de fezabilitate. Nu în ultimul rând, liceul din Băile
Govora va ﬁ în curând un șantier. Începând cu 1 iunie, intră în derulare un program ﬁnanțat de Banca Mondială
cu termen precis de punere în aplicare. În șase luni elevii vor putea beneﬁcia de „un alt liceu, o altă clădire” și
de un mobilier nou, totul la standarde europene”– a mai spus primarul Mihai Mateescu. Edilul-șef nu rămâne
impasibil nici la infrastructura orașului și, în limita posibilităților, face tot posibilul să o refacă . De curând, au
fost alocate sume de bani pentru refacerea străzilor și parcări lor din Băile Govora. „Vom reface parcarea
adiacentă ștrandului, marcajele rutiere și vom înfrumuseța orașul. Toate acestea constituie preambulul
festivalului „Florile Govorei”, care va ﬁ unul cu foarte multe elemente noi și cu un mesaj adresat atât românilor,
cât și străinilor”– a conchis Mihai Mateescu. La ora actuală, toată baza de cazare din Băile Govora este foarte
ocupată, ceea ce înseamnă că atât operatorii din turism, cât și edilul-șef au reușit să facă un lobby de excepție.
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