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Primăria Municipiului Marghita, în calitate de Partener de proiect, beneficiază de fonduri 
europene pentru implementarea proiectului 

ROHU 179 ,,POD ADMINISTRATIV ÎNTRE ORAȘELE DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ 
ROMÂNO-MAGHIARĂ”  

 

Ne apropiem de jumătatea perioadei de implementare a proiectului ROHU 179, iar 
schimburile de experientă continuă și capătă un caracter tot mai concret. Recent am participat 
la un eveniment special organizat în orașul Szarvas de către unul din cei doi parteneri de 
proiect maghiari. Am avut ocazia să împărtășim experiențele noastre cu privire la derularea 
proiectului, să căutăm împreună cu cei patru parteneri oportunități de continuare a 
legăturilorstabilite, dar mai ales, am avut prilejul de a “trăi” o experiență interesantă și a asista 
la prezentarea modului în care Consiliul Local al Orașului Szarvas funcționează. Partenerii 
maghiari ne-au dezvăluit detalii despre modul în care ședințele de Consiliu Local sunt pregătite 
și derulate, ne-au făcut cunoscute principalele atribuții și responsabilități ale membrilor 
Consiliului Local, și ne-au prezentat infrastructura de care aceștia beneficiazăîn activitatea lor. 
Din România am participat peste 40 de reprezentanți ai administrațiilor locale din Marghita, 
Aleșd și Șinteu, și am fost plăcut surprinși să ne dăm seama că putem săînvățăm unii de la alții 
și săîmpărtășim experiențe și cunoștințe în folosul comunităților pe care le reprezentăm fiecare 
dintre noi.  

 

 
 
În luna Iulie 2019 vom organiza în Marghita un eveniment asemănător, continuând astfel 

succesiunea întâlnirilor transfrontaliere care au ca scop principal întărirea cooperării 
transfrontaliere interinstituționale între cinci administrații locale din zona Română-Maghiară. 

Până la acel moment, Primăria Marghita urmează cursul firesc al activitătilor cuprinse în 
planul de implementare al proiectului, activităti care se alătură celor derulate în perioada 
martie-mai 2019 (în cel de-al 2-lea trimestru am demarat și continuăm procesul de dezvoltarea 
paginii web a proiectului, ne-am îmbunătățit infrastructura informatică din  Primărie, am inițiat 
un amplu studiu pentru  găsi soluții de gestionare mai eficientă a informației publice și aplicarea 
lor în contextul funcționării instituțiilor din administrația publică). 
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“Conţinutul acestui 
material nu reprezintă 
în mod necesar 
poziţia oficială a 
Uniunii Europene.” 

Reminder:  
Proiectul ROHU 179 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. 
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