
  

 

 

 

 

 

MINUTA EVENIMENTULUI  

“ÎNTÂLNIRE DE LUCRU TRANSFRONTALIERĂ” 
organizat în cadrul proiectului ,,POD ADMINISTRATIV ÎNTRE ORAŞELE DIN ZONA 

TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNO-MAGHIARĂ”  
Cod: ROHU 179 

  

 În data de 30 ianuarie 2019 a avut loc în Aleşd prima întâlnire de lucru cu caracter transfrontalier 

din cele 8 preconizate din cadrul proiectului ,,POD ADMINISTRATIV ÎNTRE ORAŞELE DIN ZONA 

TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNO-MAGHIARĂ”, cod ROHU 179, proiect finanţat prin Programul de 

Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare 

cu scopul abordării nevoilor comune identificate pe ambele părți ale graniței, şi cel al găsirii de soluții 

inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei. 

 Scopul întâlnirii a fost acela de a evalua metodele existente aplicate de către autorităţile publice 

locale pentru creşterea capacităţii administrative locale în relaţie cu gestionarea bugetelor locale. La această 

întâlnire au participat reprezentanţi ai celor 5 parteneri de proiect (Primăria Oraşului Aleşd, în calitate de 

Beneficiar Lider, Comuna Şinteu, Municipiul Marghita, Autoguvernarea Locală a orașului Szarvas şi 

Autoguvernarea Locală a orașului Berettyóújfalu). Acestora li s-au alăturat experţi din domeniul gestionării 

finanţelor publice de la diverse instituţii, printre care Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, dar şi 

Trezoreria Oraşului Aleşd. 

 Întâlnirea a fost deschisă de către dl. Ioan Coloman Todoca, Primarul Oraşului Aleşd care a 

reiterat importanţa întâlnirilor transfrontaliere pentru găsirea de soluţii la probleme care cel mai adesea sunt 

comune administraţiilor publice locale de ambele părţi ale graniţei româno-ungare. 

 Participanţii au discutat şi prezentat tipurile de instrumente pe care le utilizează pentru planificarea 

bugetelor locale şi pentru monitorizarea execuţiei acestora. De asemenea, Liderul de Proiect a prezentat 

activităţile pilot pe care le-a planificat în cadrul proiectului şi a invitat participanţii la dezbateri pe seama 

utilizării echipamentelor şi aplicaţiilor informatice pentru eficientizarea planificării, gestionării şi monitorizării 

permanente a bugetelor locale Au luat cuvântul expunând materiale specifice temei dezbătute următorii: dl. 

Bogdan Pantea (City Manager – Oraşul Aleşd), dl. Stelian Dem (Şef Serviciu Contabilitate în cadrul Primăriei 

Oraşului Aleşd, dna. Dezsi Ferencné – Şef Serviciu Financiar în cadrul Primăriei din Berettyóújfalu, dna. 

Annamária Perei -  Şef Serviciu Financiar în cadrul Primăriei din Szarvas). 
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