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UAT MUNICIPIUL 

MARGHITA

           Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Marghita, județul Bihor, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea 

proiectului „Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul 

Municipiului Marghita”, cod SMIS 135923, cod SIPOCA 789.

         Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă care la rândul său este finanţat 

din Fondul Social European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 11, Consolidarea capacității instituționale a 

autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice (OT11) și şi-a propus să consolideze 

capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o economie modernă și competitivă.

    Activitatea AUTORITĂŢII DE MANAGEMENT pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă este 

desfășurată de către personalul Direcției Generale Programe Europene Capacitate Administrativă, structură 

organizatorică a Direcției generale programe europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, cu sprijinul și în colaborare cu alte structuri suport ale ministerului.

         Obiectivul general al proiectului a fost:

    -consolidarea capacităţii instituţionale a Municipiului Marghita prin implementarea de măsuri pentru 

îmbunatăţirea planificării strategice, respectiv măsuri de simplificare pentru cetăţeni.

         Obiectivul specific ale proiectului a fost:

     1. Îmbunătăţirea planificării strategice a Municipiului Marghita pentru perioada 2021-2027 prin elaborarea 

urmatoarelor documente strategice:

         - Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita,

        - Planul de mobilitate urbană durabilă a Municipiului Marghita, respectiv

        - Strategia Energetică a Municipiului Marghita.

       2. Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni prin achiziţia de date din 

teren şi integrarea acestora într-o soluţie geospaţială (GIS) aferentă intravilanului Municipiului Marghita.

        Perioada de implementare a proiectului a fost de 19 luni, respectiv între 20.05.2020 până la 18.12.2021. 

        Conform contractului de finanțare nr. 495/18.05.2020, valoarea totală a proiectului a fost de: 625.464 lei, din 

care: 

       - valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este: 531.644,41 lei (85%)

       - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este: 81.310,31 lei (13%)

       - cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este: 12.509,28 lei (2%)
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