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ROHU 179 ,,POD ADMINISTRATIV ÎNTRE ORAȘELE DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ
Pentru informaţii
suplimentare ne
puteţi contacta la:
Telefon :

ROMÂNO-MAGHIARĂ”

Oficiali ai autorităţilor publice locale partenere în proiectul European
transfrontalier ROHU179 au participat la o întâlnire de lucru la Marghita,
în 10 iulie, 2019

0259 362001
0359 409982
Fax:

Sub auspiciile Primăriei Municipiului Marghita, în data de 10 iulie 2019 a fost organizată
cea de-a doua întâlnire a Consiliilor Locale administrațiilor publice partenere în cadrul
proiectului intitulat ,,Administrative bridge between towns in the Romania - Hungary cross

0359 409982

border region” (,,Pod administrativ între orașele din zona transfrontalieră româno-maghiară”),

E-mail:

proiect finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020.

primaria@marghita.ro

Peste 80 de persoane din mediul specific autorităţilor publice locale au participat la acest
eveniment, punând în practică un schimb de experienţă cu privire la provocările specifice cu
care se confruntă organismele de decizie la nivel local în activitatea lor. Discursurile invitaţilor
au demonstrat o necesitate comună a celor prezenţi şi anume aceea de a stabili mecanisme
sustenabile de cooperare transfrontalieră la nivel administrativ.
De altfel, scopul proiectului este ca partenerii să se poată baza pe bunele practici
identificate în zona de frontieră și de a spori, astfel, calitatea generală a activității administrației
publice locale. Întâlnirea din 10 iulie la care au participat deopotrivă primari, consilieri locali şi
reprezentanţi ai aparatelor proprii din cele cinci localităţi participante, a fost un bun prilej pentru
partenerii din proiect să creeze un mediu care să stimuleze dezvoltarea socială și economică a
comunităților lor și să contribuie în cele din urmă la calitatea vieții în zona de frontieră.

De un real interes au fost şi cele două materiale prezentate de către angajaţi din primăria
Municipiului Marghita. Astfel, dna Mierea Liliana Doina, consilier în cadrul Compartimentului
Afaceri Europene, Managementul Proiectelor a făcut o trecere în revistă a celor mai importante
proiecte pe care municipalitatea din Marghita a reuşit să le atragă în ultima perioadă, precum şi

“Conţinutul acestui

a celor care sunt în diverse etape de evaluare. S-au punctat de asemenea idei viitoare de

material nu

dezvoltare locală şi chiar regională, reamintind unul din obiectivele centrale ale administraţiei

reprezintă în mod

locale marghitene, şi anume acela ca oraşul pe care îl reprezintă să fie un “pol de dezvoltare în

necesar poziţia
oficială a Uniunii
Europene.”

zona de nord a Judeţului Bihor”.
Materialul prezentat de Secretarul UAT Marghita, dna Demeter Cornelia, s-a dovedit
extrem de util şi de mobilizator în acelaşi timp, deoarece s-a expus - mai ales invitaţilor
maghiari - procedura de organizare și funcționare a Consiliilor Locale din România, dar s-au
adus în atenţia tuturor celor prezenţi, noutățile din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanța
de urgență nr. 57/2019, act care a intrat în vigoare din 5 iulie 2019.

Reminder:
Proiectul ROHU179 a fost depus spre finanțare de către Primăria orașului Aleșd (Beneficiar
Lider) în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020, împreună cu patru
parteneri: Primăria comunei Șinteu și Primăria municipiului Marghita din România, și Primăria
orașului Berettyoujfalu și Primăria orașului Szarvas din Ungaria. Proiectul vizează întărirea
cooperării transfrontaliere interinstituționale prin activități comune care au ca scop schimbul de
experiență și de bune practici, precum și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor de către
administrațiile locale implicate în proiect. Bugetul total al proiectului este de 362.500 euro,
acesta derulându-se pe o perioadă de 15 luni, începând cu 1 decembrie 2018.
___________________________________________________________________________________________________________
Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi
identificate pe ambele părți ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la
dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în
regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare
şi Timiş pe partea română a graniței şi judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a
acesteia.

Partneriat pentru un viitor mai bun
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