
  
 
 
 
 

 
 

 
ÎNTÂLNIREA COMUNĂ A CONSILIILOR LOCALE - MARGHITA 

 
 

Miercuri, 10 iulie 2019, la ora locală 11.00, la Casa de Cultură a municipiului 
Marghita a avut loc întâlnirea comună a consiliilor locale a celor cinci parteneri ai 
proiectului intitulat ,,Administrative bridge between towns in the Romania - 
Hungary cross border region” (,,Pod administrativ între orașele din zona 
transfrontalieră româno-maghiară”), proiect finanțat în cadrul Programului 
Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020). Partenerii proiectului sunt Primăria 
oraşului Aleşd, în calitate de lider de proiect, Primăria Municipiului Marghita, 
Primăria comunei Şinteu, Primăriile oraşelor Berettyoujfalu şi Szarvas din Ungaria, 
în calitate de parteneri de proiect. 
 

Evenimentul a avut ca scop un schimb de experienţă cu privire la activităţile 
administraţiei publice în ceea ce priveşte provocările specifice cu care se confruntă 
organismele de decizie la nivel local în activitatea lor. 
 

La eveniment au participat 81 de invitați: reprezentanți ai celor cinci parteneri 
de proiect, în principal consilieri locali, reprezentanți ai presei locale și ai unor 
organizații și instituții locale. 
 

În cadrul evenimentului au fost prezentate următoarele subiecte: 
 Liliana MIEREA, Consilier în cadrul Compartimentului Afaceri Europene, 
managementul proiectelor - ,,MARGHITA, Pol de Dezvoltare în Zona de Nord a 
județului Bihor . Proiecte ale UAT Marghita – 2019” 
 

 Cornelia Demeter, secretar UAT Marghita - ,,Procedura de organizare și 
funcționare a Consiliului Local – autoritate deliberativă a autorităților locale – în 
legislația românească” 
 

La finalul prezentărilor a avut loc sesiune interactivă de întrebări, răspunsuri și 
discuții libere pe teme legate de organizarea și funcționarea consiliilor locale în cele 
două țări. 
 

În a doua parte a evenimentului a avut loc o deplasare în localitatea Otomani 
pentru a vizita CENTRUL DE INFORMAŢII, EDUCAŢIE ŞI PREZENTARE DE 
ISTORIE NATURALĂ ŞI PEISAGISTICĂ ÎN VĂILE CRIŞULUI, BARCĂULUI ŞI A 
IERULUI, obiectiv finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - 
România 2007 – 2013. Aici au continuat discuțiile libere între participanți. 
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